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گلوکز
﹤﹢﹚﹋ ︤ی ﹋﹫﹉ و︽﹞
︋︧︐﹠﹩ و د︨︣﹨︀ی ﹜︊﹠﹩
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﹩و ﹡︀﹡﹢ا ️ ﹝︭﹢﹐ت︎ 
︾︢ا﹨︀ی ﹋﹠︧︣وی و ﹋﹢دک

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

مالتودکسترین

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

 و خوراک دام، طیور و آبزیان

Maltose
شربت مالتوز
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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. 

نشریه شهد در ویرایش مطالب آزاد است
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مشوق های جدید 
صادراتی در راه است؟

نشریه تخصصی انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران
شماره پنجاه و دوم -شهریور 1400

زندگی شهد گل است.

زنبور زمان می مکدش.
آنچه می ماند عسل خاطره هاست.... 
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منتظر تصمیمات دولت 
جدید هستیم

تاثیر ترکیبات موجود در شکالت تلخ و انگور 
در مقابله با کروناویروس

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

به نام بهرتین

مرزهای کشور را 
ببندید تا قاچاق اوج 

بگیرد!

روسته، شکالت انحصاری اردبیل با قابلیت 
صادرات

علیرضا مناقبیعلیرضا مناقبی
نایب رئیس مجمع وارداتنایب رئیس مجمع واردات

محمد الهوتی، 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
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صنایع غذایی نادری، پانزده دوره متوالی 
صادرکننده برتر و نمونه استانی و کشوری

حاج هرمزپاکدامن الهیجی،  بنیانگذار کلوچه نادری: 

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

ــش از 6  ــا بی ــادری ب ــی ن ــع غذای ــع صنای مجتم
دهــه ســابقه فعالیــت در صنایــع غذایــی کشــور  ضمــن 
ــتقیم ,  ــورت مس ــروی کار بص ــر نی ــتغال 1800 نف اش
ــی  ــای کاالی ــروه ه ــود را در گ ــدی خ ــوالت تولی محص
انــواع کلوچــه, کیــک, بیســکوئیت, شــکالت, شــیرینی 
ــل,  ــر, واف ــر, کراک ــده, ویف ــم ش ــالت حجی آردی, غ
ــوع  ــر ۳60ن ــغ ب ــه بال ــج و . . .   ک ــوش,  برن ــای, دمن چ
ــد. ــی عرضــه می نمای ــی و فرامل می باشــد در ســطح مل

ــورهای  ــه کش ــادری ب ــد ن ــدی برن ــوالت تولی محص
آســیایی و اروپایــی از جمله عــراق, افغانستان,پاکســتان, 
آذربایجــان, عمــان , ترکمنســتان, امــارات , قطــر, 
آلمــان, اتریــش, دانمــارک, ســوئد, بلژیــک, ســوئیس, 
فرانســه, انگلیــس, هلنــد  و همچنیــن کشــورهای 

ــود.  ــادر می ش ــادا و . . . ص ــد, کان ــترالیا, نیوزلن اس
ــده  ــوان صادرکنن ــادری، بعن ــی ن ــع غذای ــع صنای مجتم
ــده  ــی و صادرکنن ــزده دوره متوال ــتانی در پان ــه اس نمون
ــه کشــوری در ســالهای 89 و 98 شــناخته  ــر و نمون برت

شــده اســت.

ــظ و  ــن حف ــوده ضم ــعی نم ــواره س ــه هم ــن مجموع ای
ــا در نظــر گرفتــن  ارتقــای کیفیــت محصــوالت خــود ب
ــدگان  ــرف کنن ــاوت مص ــلیقه متف ــه و س ــوع ذائق تن
, علیرغــم فشــارهای ناشــی از تحریــم و وضعیــت 
ــد  ــق تولی ــش  و رون ــتای جه ــادی, در راس ــد اقتص ب
ــوع  ــه تن ــازار ب ــاز ب ــا نی ــب ب ــته و متناس گام برداش

ــد. ــود بیفزای ــوالت خ محص

هدف گذاری مجموعه 
ــه  ــازار, از جمل ــنجی ب ــه نیازس ــه ب ــرد باتوج ــعه عملک ــد و توس   رش

ــادری اســت. ــد ن ــی برن ــدی و رقابت ــداف تولی ــن اه مهمتری
مهمترین اقدام دولت در مانع زدایی

  تولیــد کننــده در زمینــه تولیــد, نیازمنــد مســاعدت و حمایــت همــه 
جانبــه مســئولین امــر در کنتــرل بــازار و تامیــن مــواد اولیــه بمنظــور 
ــا  ــا ب ــع زدایی هــا میباشــد ت تحقــق شــعار تولیــد، پشــتیبانی ها و مان
ایجــاد بســترهای الزم بــرای صاحبــان صنایــع زمینــه ی ارتقــاء تولیــد 

داخلــی فراهــم آیــد. 
تاثیر کرونا بر اقتصاد

ــاراتی را  ــی خس ــطح جهان ــا در س ــروس کرون ــیع وی ــترش وس   گس
در ابعــاد مختلــف اجتماعــی و از جملــه در زمینــه تولیــد وارد آورده 
ــای  ــه ریزیه ــع برنام ــدم انجــام بموق ــن خســارات ع ــه ای ــه از جمل ک

ــوده اســت. مربوطــه ب
  ولیکــن بــروز حوادثــی از ایــن نــوع کــه گریبانگیــر یــک یــا 
ــوده  ــل اجتنــاب ب چندیــن کشــور میباشــد , در طــول ادوار غیــر قاب
ــود  ــد ب ــراه خواه ــه ای هم ــا مجموع ــخص و ی ــا ش ــت ب ــذا موفقی ل
ــتفاده از  ــا اس ــات , ب ــرایط , ضمــن کســب تجربی ــا ش ــه همســو ب ک

ــد .  ــازی نمای ــت س ــا , فرص ــه از تهدیده ــای خالقان راهکاره
اقدام های مطمئن برای تولید سالمت محور

  ایــن مجموعــه نیــز در ایــن دوران ضمــن تــداوم تولیــد بــا رعایــت 
ــذاری  ــه گ ــت فاصل ــتی و رعای ــط بهداش ــا , ضواب ــکل ه ــل پروت کام
اجتماعــی در خطــوط تولیــدی خــود , همچنیــن نســبت بــه 
بروزرســانی زیرســاختها و ماشــین آالت خــود بمنظــور حفــظ آمادگــی 

ــت. ــوده اس ــدام نم ــا اق ــس از کرون ــد در دوران پ تولی
رویکردهای ارتقای برند نادری 

ــد  ــای برن ــرای ارتق ــب  و کاری ب ــر کس ــروز ه ــی ام ــای رقابت   در دنی
ــات در  ــد تبلیغ ــازار نیازمن ــر در ب ــگاه برت ــه جای ــتیابی ب ــود و دس خ

ــده اســت از  ــه فراخــور ســالیق مصــرف کنن رســانه های گروهــی ب
ــی, شــبکه هــای اجتماعــی و  ــن ابزارهــای تبلیغات ــه جدیدتری جمل
فضــای مجــازی میباشــد کــه دارای اثربخشــی و تاثیــر گذاری بســیار 
باالیــی بــوده و ایــن مجموعــه نیــز منطبــق بــا شــرایط روز همســو 
بــا تکنولــوژی نســبت بــه ارائــه دســتاوردهای خــود در ایــن بســتر 
ــای  ــه بروزرســانی و اســتفاده از متده ــدام نمــوده اســت چــرا ک اق
ــر  ــاب ناپذی ــری اجتن ــگ ام ــه برندین ــت و  مقول ــا در صنع روز دنی

میباشــد.
تاثیر رسانه های اجتماعی در اقتصاد

ــی  ــانه های اجتماع ــق رس ــی از طری ــات و بازاریاب ــار تبلیغ    در کن
ــی و  ــگاه داخل ــور در نمایش ــاکان حض ــت , کم ــوژی اینترن و تکنول
خارجــی یــک روش بســیار متــداول در بازاریابــی محصــول، خدمــات 
ــا  ــراری ارتبــاط ب ــوده و بجهــت ایجــاد امــکان برق و کســب  و کار ب
همــکاران , تامیــن کننــدگان و ارزیابــی عملکــرد ســایر رقبــا کمــک 
ــرای  ــی ب ــی عال ــوده و راه ــا نم ــب و کاره ــق کس ــه رون ــایانی ب ش

ــود . ــوب می ش ــی محس ــخصی و جمع ــارت ش ــعه تج توس
اهمیت صنعت نمایشگاهی در دوران کرونا

ــم  ــته علیرغ ــال گذش ــادری در دو س ــی ن ــع غذای ــع صنای   مجتم
محدودیــت هــای ناشــی از کرونــا و چالــش هــای موجــود, هماننــد 
ــی  ــی و خارج ــگاههای داخل ــاکان در نمایش ــین کم ــالهای پیش س
حضــور فیزیکــی داشــته و همچنیــن در صــورت فراهــم بــودن بســتر 
ــز  ــازی نی ــورت مج ــی , بص ــور فیزیک ــکان حض ــدم ام ــن و ع آنالی

ــن ارتبــاط قدرتمنــد نمــوده اســت .  ســعی در حفــظ ای

  در پایــان خاطــر نشــان میســازد کــه در هــر کاری از جملــه تولیــد, 
ــرای کســب موفقیــت مثمــر  ــرآوان  ب ــالش مســتمر و پشــتکار ف ت

ثمــر بــوده و نــوآوری ســبب رونــق کســب و کار مــی گــردد.
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با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

حاج مظفر فراقی،  رئیس هیات مدیره: آغ سوالر شبستر )تانیان (

نام تجاری »تانیان« با بیش از یکصد نوع محصول در 

بیستمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت 
شــرکت آغ ســوالر شبســتر از ســال 
ــود را در  ــدی خ ــت تولی 1۳80 فعالی
ــد  ــد چن ــا تولی ــکالت ب ــف ش صن
محصــول آغــاز نمــود و بــا توجــه بــه 
ــاه مــدت و  ــزی هــای کوت ــه ری برنام
میــان مــدت و بلنــد مــدت توانســته 
ــود را  ــه خ ــدت دو ده ــت در م اس
ــیرینی  ــدگان ش ــد کنن ــن تولی در بی
محصــوالت  و  مطــرح  شــکالت  و 
ــور  ــل کش ــر داخ ــالوه ب ــود را ع خ
ــه کشــورهای خارجــی نیــز صــادر  ب
ــق  ــزی دقی ــه ری ــا برنام ــد و ب نمای
ــال  ــر س ــن در ه ــور میانگی ــه ط ب
ــد  ــد جدی ــط تولی ــک خ ــل ی حداق

ــد ــه نمای ــود اضاف ــدات خ ــر تولی ب
ــام تجــاری  ــا ن آغ ســوالر شبســتر ب
تنــوع  بــه  توجــه  بــا  تانیــان، 
تولیــدات و تکمیــل بــودن ســبد کاال 
و تهیــه شــده از بهتریــن مــواد اولیــه 
ــب  ــت مناس ــاال و قیم ــت ب و کیفی
کــه جــزو سیاســتهای کالن شــرکت 
ــطح  ــت در س ــته اس ــد توانس میباش
ــای  ــه بازاره ــه ب ــور و در منطق کش
ــیم . ــته باش ــی داش ــی دسترس خوب

حــاج مظفــر فراقــی در گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد در مــورد اهمیــت مشــتری 
مــداری گفــت:  ایــن شــرکت از بــدو شــروع فعالیــت یکــی از سیاســت های 
ــوده  ــم نم ــتریان تنظی ــه مش ــی ب ــتری مداری و جوابگوئ ــود را مش ــی خ اصل
اســت و بــا تشــکیل قســمت فــروش و بازاریابــی عــالوه بــر ارتبــاط مســتقیم 
ــا کیفیــت و  ــا در رابطــه ب ــا مشــتریان و اخــذ نظــرات آنه و دائمــی خــود ب
قیمــت و نــوع بســته بنــدی و ... تــالش کردیــم کــه در سیاســت های کاری 

خــود نظــرات مثبــت مشــتریان خــود را تامیــن نماییــم.
برنــد تانیــان دارای تولیــدات بالــغ بــر یکصــد نــوع محصــول در هفــت طبقــه 
تولیــدی اســت و چنــد طبقــه تولیــدی نیــز در آینــده ای بســیار نزدیــک بــه 
محصــوالت شــرکت افــزوده خواهــد کــه از جملــه طبقــات تولیــدی می تــوان 
بــه انــواع آب نبــات و شــوکو بــار و انــواع شــکالت و انــواع ژلــه و انــواع ویفــر 

شــکالتی و... اشــاره نمایــم.
نمایشگاه بستر مناسبی برای تعامل های تجاری

ــا مشــتریان داخلــی و خارجــی و معرفــی هرچــه  دیــدار چهــره بــه چهــره ب
بهتــر محصــوالت تولیــدی و بازاریابــی و عرضــه مســتقیم محصــوالت خــود 
بــه مشــتریان و در نهایــت جــذب مشــتریان جدیــد مــی باشــد.فراقی در ادامه 
ــت حضــور  ــه نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت اشــاره ای داشــت و در اهمی ب
مجموعــه خــود در ایــن نمایشــگاه گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه در بازارهــای 
ــه دنبــال شناســایی بیشــتر شــرکت و آشــنایی  فعلــی همیشــه میبایســت ب
ــتریان  ــا مش ــاط ب ــور و ارتب ــه و کش ــد در منطق ــتریان جدی ــا مش ــتر ب بیش
قدیمــی و آشــنایی آنهــا بــا محصــول جدیــد و محصــول تولیــدی آتــی بــود 
لــذا یکــی از سیاســتهای کلــی ایــن واحــد شــرکت در نمایشــگاههای داخلــی 
ــده  ــد کنن ــا تولی ــات ب ــادل اطالع ــرای تب ــبی ب ــتر مناس ــه بس ــی ک و خارج
ــازار و  ــا ب ــنایی ب ــد و آش ــتری میباش ــه و مش ــواد اولی ــده م ــن کنن و تامی

ــد اســت . مشــتریان جدی
باید بتوانیم تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کنیم

در حــال حاضــر بیمــاری کرونــا تمــام اقتصــاد دنیــا را تحــت تاثیــر خــود 
ــه  ــدگان ب ــد کنن ــرای تولی ــی ب ــت مغتنم ــن فرص ــت و ای ــرار داده اس ق
ــل  ــه فرصــت تبدی ــا را ب ــرایطی تهدیده ــن ش ــه در چنی ــود آورده ک وج
نمــوده و بــا ارائــه راهکارهــای جدیــد و تطبیــق خــود بــا شــرایط فعلــی 

ــه رقابــت و حیــات خــود در ایــن زمینــه ادامــه دهــد . ــد ب بتوان
حذف بروکراسی اداری مهمترین مانع تولید

در شــرایط فعلــی مهمتریــن مانــع زدائــی از تولیــد حــذف 
ــی  ــای مالیات ــه ه ــد در زمین ــه تولی ــک ب ــی اداری و کم بوروکراس
ــه  ــواد اولی و بیمــه ای و بانکــی و تســهیل در صــادرات و واردات م
و ماشــین آالت میباشــد تــا واحدهــای تولیــدی بتواننــد بــا 
ــد  ــان قدرتمن ــا رقیب ــه ب ــود در منطق ــد خ ــط تولی ــانی خ بروزرس

ــد . ــت نماین ــادرات رقاب ــر ص ــه ای در ام منطق
امــروز شــبکه هــای اجتماعــی اصلــی تریــن ابــزار معرفــی 

برنــد و تبــادل اطالعات اســت
 شــبکه هــای اجتماعــی یکــی از اصلی تریــن ابــزار شناســایی برنــد و 
تبــادل اطالعــات بــه خصــوص در روابــط خارجــی می باشــد و بــدون 
ــد  در نظــر گرفتــن شــبکه هــای اجتماعــی هیــچ شــرکتی نمیتوان
ــرا در زمــان  ــه موفقیــت مــورد نظــر دسترســی داشــته باشــد زی ب
حــال کــه تمــام مــردم دنیــا بــا مشــغله هــای فــراوان روبــرو بــوده و 
زمــان کافــی بــرای اســتفاده از وســایل ارتبــاط جمعــی و اســتفاده 
ــگاه  ــن پای ــی بهتری ــای اجتماع ــبکه ه ــد ش ــت را ندارن از اینترن

شناســایی برنــد واحدهــای تولیــدی اســت.
ــه  ــد: ب ــی گوی ــو م ــن گفتگ ــای ای ــی در انته ــر فراق ــاج مظف ح
امیــد اینکــه از ایــن طریــق خواســته هــای واحدهــای تولیــدی در 
دســترس مســئولین و سیاســت گــذاران قــرار داده شــود تــا شــاید 
بتواننــد راهکارهــای مناســبی جهــت حــل مشــکالت واحــد هــای 

ــد .  ــدی فراهــم آورن تولی
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بیسکویت آوند 
با تکنولوژی 
منحصر بفرد 

تولید و کیفیت 
برتر محصوالت

شــرکت نگیــن عســل )بیســکویت آونــد(  ســال 1۳86  بنیــان نهــاده شــد . از ســال 1۳90 فعالیــت تولیــدی خــود را 
بــا بهــره گیــری از تجربــه مدیرانــی متعهــد و متخصــص و جدیدتریــن خــط تولیــد از شــرکت هایی چــون رایملــت و 
ورنــر فالیــدر آلمــان و بــا تکیــه بــر تجربــه 28 ســال مدیریــت کارخانجــات مختلــف )در زمینــه تولیــد بیســکویت(  
بــا ســرمایه گــذاری بیــش از ششــصد میلیــارد ریــال در مجموعــه ای بــه وســعت 40 هــزار متــر مربــع در شــهرک 

صنعتــی هرنــد اصفهــان آغــاز بــه کار کــرد.
تولیــدات ایــن مجموعــه بــا نــام تجــاری آونــد، ســالهای اول روزانــه بــه میــزان 50 تُــن بــود کــه ایــن رقــم هــم 
 baker ســوییس و SIG ــی ــا همــکاری دو گــروه صنعت ــه ب ــد ک ــه شــدن محصــوالت خــط جدی ــا اضاف ــون ب اکن

ــت.  ــیده اس ــن در روز رس ــه 100 ت ــد، ب ــتان می باش perkins انگلس
برخــورداری از همــکاری کارشناســان مجــرب و اســتفاده از مــواد اولیــه بــا کیفیــت و نظــارت بــر تامیــن کننــدگان 
ــه آن  ــه نتیج ــوده ک ــت ب ــا کیفی ــالم و ب ــول س ــد محص ــه تولی ــل ب ــت نی ــری در جه ــر دیگ ــه گام موث ــواد اولی م

ــوده اســت. اســتقبال و رضایتمنــدی مشــتریان و تشــویق و حمایــت ایشــان در اقصــی نقــاط کشــور ب

محمد رضا واعظ شوشتری

مدیر عامل نگین عسل هرند 

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

ــبت  ــما نس ــی ش ــدی و رقابت ــای تولی ــت ه ــهد: مزی ش
ــت؟ ــا چیس ــه رقب ب

- تکنولوژی منحصر بفرد تولید و کیفیت برتر محصوالت
ــبکه  ــرای ش ــی ب ــن قیمت ــن مارجی ــی و باالتری ــت رقابت - قیم

ــروش ف
شــهد: تعــداد تولیــدات شــما بــه چــه میــزان اســت و 

در چنــد دســته بنــدی تولیــدی قــرار دارد؟
ظرفیت اسمی 120 تن در روز و ظرفیت واقعی 100 تن

محصــوالت ایــن شــرکت در ســه گــروه بیســکویت های ســخت 
ــف.   ــب  هــای مختل ــواع کوکــی در قال ــرم و ان ، بیســکویت های ن
بنــام پذیرایــی، دایجســتیو ، زبــان ، مــادر ، پرنســس ، چهلســتون  
پتی بــور ، پتــی بــور چندالیــه، پتــی بــور بــا چیپــس شــکالت ، 
کوکــی شــکالتی و بیســکویت بــا روکــش شــکالت تولیــد و روانــه 

بازارهــای داخلــی و خارجــی می گــردد. 
شــهد: هــدف شــما از حضــور در بیســتمین نمایشــگاه 

بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت تهــران چیســت؟
- حضــور در یکــی از بزرگتریــن نمایشــگاهها و رویدادهــای مهــم 

در حــوزه تولیــدات مرتبــط بــا صنعــت
- جذب نمایندگی استان های فاقد نماینده

ــاص و  ــدگان خ ــرای بازدیدکنن ــد، ب ــایی برن ــی و شناس - معرف
ــن شــرکت ــای ای ــت ه ــان مزی بی

- تقویــت برنــد بــرای بازدیدکننــدگان عــام و مشــتریان نهایــی و 
بیــان مزیــت هــای رقابتــی محصــول نســب بــه دیگــر رقبــا نظیر 
کیفیــت، تکنولــوژی تولیــد، تنــوع در طعمهــای مختلــف، قیمــت 

مناســب بــرای عامــه مــردم و ... 
- ارتبــاط و آشــنایی بــا تامیــن کننــدگان و شــرکت هــای همکار 

جدیــد و تکنولــوژی و محصــوالت آنها 
- آشنایی با رقبای جدید و محصوالت جدید رقبای پیشین

شــهد: اقدامــات خــود را در راســتای مشــتری مــداری 
بفرمائیــد ؟

ــری  ــنهادات و پیگی ــادات و پیش ــکایات ، انتق ــد ش ــاد واح -ایج
مســتمر تمامــی پیامهــای ارســالی از ســوی مشــتریان تــا جلــب 

رضایــت کامــل آنهــا.
ــای  ــبکه ه ــترهای ش ــتریان از بس ــا مش ــی ب ــای ارتباط -راهه

ــن و ...    ــایت، تلف ــازی، س مج

ــا کیفیــت و حفــظ کیفیــت  محصــوالت  ــه ب ــواد اولی -اســتفاده از م
آونــد

-قیمــت مناســب جهــت رضایــت مشــتریان و اســتفاده طیف وســیعی 
از مشــتریان )بــا درآمدهــای متفــاوت( از محصــوالت آوند

ــه  ــد را چ ــی از تولی ــع زدای ــدام مان ــن اق ــهد: مهمتری ش
ــد؟ ــی نمایی ــی م ــه ارزیاب ــد و چگون میدانی

تسهیل در امور اداری و بازرگانی 
ــرای  ــی ب ــه نظارت ــظ وظیف ــازار و حف ــت در ب ــت دول ــش دخال کاه

ــت دول
ثبــات در قیمــت مــواد اولیــه ، ارز و دیگــر پارامترهــای تاتیرگــذار بــر 

قیمــت نهایــی
تسهیل و تشویق بستر صادرات برای برندهای ایرانی  

شــهد: تهدیــد و فرصــت هــای کرونایــی در رونــد حرکتــی 
تولیــد را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

تهدید:
ــت  ــنل و رعای ــت از پرس ــر حفاظ ــد از منظ ــخت تولی ــرایط س -ش
ــل  ــداد قاب ــت دادن تع ــن از دس ــتی ، همچنی ــای بهداش ــکل ه پروت
توجــه کارگــران در برهــه هــای زمانــی بــه خاطــر بیمــاری و ایجــاد 

ــروی کار.  ــود نی کمب
ــتفاده از  ــت اس ــه جه ــد ب ــربار تولی ــای س ــه ه ــدن هزین ــه ش -اضاف
ــتی ــای بهداش ــکل ه ــظ پروت ــت حف ــتی جه ــر بهداش ــواد و تدابی م

ــش  ــث کاه ــود باع ــه خ ــگاهها ک ــرد و فروش ــاغل خ ــی مش -تعطیل
قــدرت خریــد مشــتریان نهایــی و کاهــش خریــد آنهــا )و بــه تبــع آن 

ــردد.  ــرکت( می گ ــروش ش ــش ف کاه
فرصت:

-فرصت قابل مالحظه ای دیده نمی شود.
ــای  ــبکه ه ــگ از ش ــیر برندین ــما در مس ــا ش ــهد: آی ش
ــن  ــزان ای ــه می ــا چ ــد؟ و ت ــرده ای ــتفاده ک ــی اس اجتماع
ــد  ــی توانی ــادی م ــق اقتص ــرای رون ــروزی را ب ــزار ام اب

ــد؟ ــی کنی ارزیاب
بلــه – در شــرایط حاضــر جهانــی و ایــران ، اســتفاده از بســتر فضــای 
ــازده  ــن، پرب ــی از مهمتری ــط ، یک ــن محی ــات در ای ــازی و تبلیغ مج
ــا )بخصــوص  ــرای شناســاندن برنده ــن مســیرها ب ــن و ارزان تری تری

برندهــای نوپــا ( بــه مخاطبــان هــدف خــود مــی باشــد.
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طعم برتر،تنوع محصول، امنیت غذایی 
و سودمندی برای سالمت سرلوحه کار 

»پشمک حاج عبداله«
شــرکت بســتنی اطمینــا ن آذرگل تولیــد کننــده انــواع بســتنی بــا نــام تجــاری اطمینــان و پشــمک بــا 

نــام تجــاری حــاج عبدالــه... بــه عنــوان معــروف تریــن و بــا ســابقه تریــن شــرکت تولیــد پشــمک در ایــران 
ــران آغــاز نمود.ایــن شــرکت  ــز واقــع در شــمال غــرب ای فعالیــت خــود را از ســال 1۳۳4 در شــهر زیبــا تبری
موفــق گردیــده اســت تــا بــا تکیــه بــر دانــش گروهــی مهندســی و کارشناســان  R&D و نیــز بهــره گیــری از 
 ,ISO22000,  ISO9001 آخریــن تکنولــوژی هــای روز دنیــا ،اســتاندارد هــای بیــن المللــی کیفیــت از جملــه
گواهینامــه HACCP و گواهــی حــالل را از مراجــع مربوطــه دریافــت نمــوده کــه همــه ایــن تــالش هــا شــرکت 

را بــه یکــی از واحــد هــای نمونــه صنعتــی کشــور و اســتان آذربایجــان شــرقی تبدیــل نمــوده اســت.
ایــن شــرکت بــا تکیــه بــر تجــارب گذشــته و نــگاه بــه آینــده هیــچ حــد و مــرزی بــرای پیشــرفت و تعالــی 
نمــی شناســد و همچنــان تــالش نمــوده اســت طعــم برتر،تنــوع محصــول، امنیــت غذایــی و ســودمندی بــرای 

ســالمت را ســرلوحه کار خــود قــرار دهیــم.

حاج صمد آقا روحی، 
مدیر عامل پشمک حاج عبداله

ــه با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه ــود چگون ــرد خ ــداری را در علملک ــتری م ــهد: مش ش
ــد؟ ــرده ای ــف ک تعری

ــق در  ــور موف ــه و حض ــرن تجرب ــم ق ــش از نی ــا بی ــرکت ب ــن ش ای
بازارهــای داخلــی و خارجــی و افزایــش ســهم بــازار تــالش کــرده کــه 
در مســیر صحیحــی قــرار گیــرد سیاســت هــای کلــی شــرکت مبتنی 
ــتریان،  ــدی مش ــت من ــوالت ،رضای ــت محص ــل کیفی ــه اص ــر س ب
توســعه کمــی و کیفــی شــرکت مــی باشــد.محصوالت تولیــد شــده 
ــری از تکنیــک هــای ســنجش و  ــا بهــره گی ــداوم و ب ــه صــورت م ب
کنتــرل بــازار مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و تمامــی نقــاط بــه منظــور 
افزایــش کیفیــت محصــوالت و رضایــت مشــتریان در تمامــی مراحــل 

اعمــال مــی گــردد.
ــه چــه میــزان اســت و در  شــهد: تعــداد تولیــدات شــما ب

ــرار دارد؟  ــدی ق ــدی تولی ــته بن ــد دس چن
ــن ســبد  ــد ســالیانه حــدود 4000 ت ــا ظرفیــت تولی ــن شــرکت ب ای
کاالیــی انواع پشــمک بــدون قنــد و پروبیوتیــک و ......در بــازار فعالیت 
ــروی  ــر نی ــدود 1400 نف ــه ح ــن مجموع ــن در ای ــوده و همچنی نم
ــر  ــکار هســتند. کــه عــالوه ب متخصــص تولیــدی و اداری مشــغول ب
پوشــش بــازار داخلــی بــه بیــش از30 کشــور جهــان  ازجملــه کشــور 
ــا ،  ــن ،افغانســتان ،پاکســتان ، اروپ ــارس ،چی ــج ف ــای حــوزه خلی ه
ــادر  ــادا  ص ــیه  ، کان ــه و روس ــیای میان ــای آس ــور ه ــترالیا ، کش اس
ــود  ــی خ ــداف صادرات ــش اه ــال افزای ــان در ح ــد و همچن ــی نمای م
مــی باشــد.از دســت آورد هــای اخیــر ایــن شــرکت تولیــد محصــول 
پشــمک ســالمت محــور بصــورت کــم کالــری ،کــم چربــی و بــدون 

قنــد وترانــس بــرای اولیــن بــار مــی باشــد
شــهد: هــدف شــما از حضــور در بیســتمین نمایشــگاه بیــن 

المللــی شــیرینی و شــکالت تهــران چیســت؟
یــک بخــش آن برندینــگ بــود کــه بــا حضورمان در نمایشــگاه ســعی 
می کنیــم اعتبــار برنــد حــاج عبدالــه...را حفــظ کنیــم و نیــز بتوانیــم 
عــالوه بــر حفــظ مشــتریان قدیمــی، دامنــه حضــور مشــتریان جدیــد 
ــم  ــگ و ه ــم برندین ــروش و ه ــم ف ــا ه ــداف م ــم. اه ــم کنی را فراه
مارکتینــگ بــود کــه تــا حــدی بــه آن رســیدیم و همچنیــن چــه در 
زمینــه فــروش، تولیــد و چــه در زمینــه خریــد کاالهــا و مــواد اولیــه  
تبــادل افــکار می توانــد کارســاز باشــد و فکــر می کنیــم ایــن اتفــاق 

ــد. .  ــا می افت اینج
ــرای  ــا ب ــادی کرون ــای اقتص ــت ه ــد و فرص ــهد: تهدی ش

ــت؟ ــت چیس صنع
آثــار اقتصــادی شــیوع ایــن ویــروس بــر کســب و کارهــا و فعالیتهــای 
اقتصــادی در کشــور را مــی تــوان از ابعــاد مختلــف مورد بررســی قرار 
داد. نگرانــی نســبت بــه شــیوع ویــروس بــر رفتــار مصرفــی خانوارهــا 
ــای  ــگاه ه ــا، بن ــش تقاض ــا کاه ــر  ب ــوی دیگ ــت. از س ــذار اس اثرگ
ــک  ــای کوچ ــب و کاره ــژه کس ــه وی ــا ب ــب  و کاره ــادی، کس اقتص
تحــت تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا قــرار مــی گیرنــد بــا ایــن وجــود 
ــک نســبت دچــار رکــود نمــی  ــه ی تمــام بخــش هــای اقتصــادی ب
ــه  ــل از حمل ــد گردشــگری و حمــل و نق ــی مانن شــوند. بخــش های
بخــش هایــی هســتند کــه بــه ســرعت تحــت تأثیــر شــیوع ویــروس 
کرونــا قــرار مــی گیرنــد. اصنــاف بــه ویــژه خــرده فروشــی بــه خاطــر 
محدودیــت هایــی کــه بایــد توســط دولــت هــا بــرای مجموعــه هــای 
تجــاری و بازارهــا اعمــال شــود و یــا بــه واســطه خودقرنطینــه کــردن 
ــا رکــود مواجــه مــی  کــه توســط شــهروندان صــورت مــی گیــرد، ب

شــوند
ــه  ــد را چ ــی از تولی ــع زدای ــدام مان ــن اق ــهد: مهمتری ش

ــد؟  ــی نمایی ــی م ــه ارزیاب ــد و چگون میدانی
بــا توجــه بــه ضــرورت رفــع موانــع تولیــد در کشــور مــی تــوان گفت: 
تغییــر مــداوم قیمت هــا، موانــع قانونــی، عــدم اصــالح نظــام مالیاتــی 
ــه  ــی از جمل ــی و مال ــت های پول ــب سیاس ــری نامناس ــت گی و جه
ــت و  ــه مدیری ــاز ب ــت.که نی ــور اس ــد در کش ــع تولی ــن موان مهم تری

اصــالح دارد.
ــای  ــبکه ه ــگ از ش ــیر برندین ــما در مس ــا ش ــهد: آی ش
ــن  ــزان ای ــه می ــا چ ــد؟ و ت ــرده ای ــتفاده ک ــی اس اجتماع
ــد  ــی توانی ــادی م ــق اقتص ــرای رون ــروزی را ب ــزار ام اب

ــد؟  ــی کنی ارزیاب
ــت  ــاده اینترن ــترش خارق الع ــه گس ــه ب ــا توج ــال ب ــر دیجیت در عص
ــرای  ــد ب ــتر قدرتمن ــک بس ــه ی ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه ــا، ش در دنی
بــا  می تــوان  طریــق  ایــن  از  شــده اند.  تبدیــل  کســب وکارها 

ــرد. ــرار ک ــک برق ــاط نزدی ــود ارتب ــان خ مخاطب
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توجه به نیازها و خواسته های مشتریان مهمترین 
محور فعالیت »ماشین سازی خندابی« است

شهد: مشتری مداری را چگونه تعریف کرده اید؟
یکــی از محــوری تریــن اقدامــات ســازمان مــا کــه بــه عنــوان فرهنــگ برجســته ســازمانی ایــن مجموعــه همیشــه در راس امــور اســت توجــه بــه نیازهــا 
و خواســته هــای مشــتریان اســت اقداماتــی از قبیــل ارتقــاء کیفــی و توســعه مناســب کلیــه فرآیندهائــی کــه مــی بایســت نیازهــا و خواســته هــای 
مشــتریان را بــرآورده ســازد از قبیــل کیفیــت ،زمــان تحویــل ،خدمــات پــس از فــروش ،قیمــت رقابتی،ســرعت در پاســخگوئی بــه نیازآنهــا، تامیــن  بــه 

موقــع قطعــات یدکــی و مصرفــی مــورد نیــاز از جملــه آنــان اســت
شهد: دسته بندی تولیدات مجموعه خندابی به چه بخش هایی تقسیم بندی شده است؟

تولیــدات مــا شــامل انــواع خــط تولیــد شــکو بــار - خــط تولیــد اســمارتیز- سیســتم پخــت و فــرم دهــی انــواع حلــوا شــکری- ماشــین آالت تولیــد 
شــکالت - سیســتم پخــت آبنبــات، تافــی و پشــمک-انواع اینروبــر و یخچــال- انــواع مخــازن شــکالت  و سیســتم هــای دراژه هــای شــکری و شــکالت 

مــی باشــد.
شهد: علت اصلی حضور شما در بیستمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت؟

طبیعتــا حضــور درنمایشــگاهها بــرای مــا بــه عنــوان یــک فرصــت بــرای ارائــه نمایــش توانمندیهــای ســازمان و همچنیــن ارتبــاط مناســب بــا مشــتریان 
محتــرم و همینطــور توســعه بــازار و البتــه اطــالع از وضعیــت رقبــا مــی باشــد.

تایید عرض من مشارکت 25 ساله  ماشین سازی خندابی در نمایشگاههای داخلی و بین المللی از قبیل آلمان ،ترکیه و دبی می باشد. 
شهد: مهمترین اقدام مانع زدایی از تولید را چه میدانید و چگونه ارزیابی می نمایید؟

از مهمترینهــای ایــن حــوزه میتوانــم بــه اصــالح قانــون کار و تامیــن اجتماعــی، ارتبــاط مناســب سیســتم بانکــی و تربیــت نیــروی انســانی آمــوزش 
دیــده و تســهیل در حــوزه هــای گمرکــی اشــاره نمایــم

شهد: در پایان اگر نکته ای هست که الزم میدانید بگویید بفرمایید؟
ضمــن عــرض تشــکر از شــما و انجمــن شــیرینی و شــکالت  برخــورد الزم و واجــب مــی دانــم از تــالش کلیــه همکارانــم در مجموعــه ماشــین ســازی 
خندابــی تشــکر و  قــدر دانــی نمایــم چــرا کــه حاصــل تــالش کلیــه کارکنــان ســازمان ماســت کــه ایــن جایــگاه را بــرای شــرکت فراهــم نمــوده و آرزو 
مــی کنــم در ایــن دوران ســخت دروهلــه اول ســالمتی و تندرســتی بــرای تــک تــک مــردم ســرزمینم اتفــاق بیافتــد و ســپس رونــق کســب و کار را 

بــرای همــه صنایــع در آینــده ای نزدیــک طلــب مــی کنــم

ــکالت و  ــیرینی و ش ــت ش ــب در صنع ــاله اینجان ــل س ــات چه ــه تجربی ــه ب ــا توج ــال 1۳7۳  ب ــی در س ــازی خنداب ــین س ماش
همچنیــن نیــاز مشــتریان در شــهر قــدس و در زمینــی بــه مســاحت حــدود 7000 هــزار مترمربــع متــر مربــع پایــه گــذاری و 
تاســیس گردید.هــم اکنــون عــالوه بــر بــازار داخــل بــه حــدود 45 کشــور دنیــا کــه تعــدادی از آنهــا از کشــورهای پیشــرفته 
ــروی  ــا اســتفاده از نی ــا توانســته ب ــا صــادر مــی گــردد. ســازمان م صنعتــی مــی باشــند ماشــین آالت ســاخت مجموعــه م

ــه بهتریــن شــکل پاســخگو باشــد. انســانی بســیار کارآمــد و اســتفاده از علــوم و فنــون روز دنیــا مشــتریان را ب
اســتفاده از نیــروی انســانی کارآمــد، مــواد اولیــه و تجهیــزات بســیار مرغــوب بــا برندهــای معتبــر، خدمــات پــس از فــروش 
ــه تمــام نقاطــی کــه ماشــین آالت تولیــدی مجموعــه مــا نصــب و فعــال مــی باشــد ، انعطــاف در پاســخ   کارا و اثــر بخــش ب
بــه نیازهــای  متفــاوت مشــتریان اعــم از کمــی و کیفــی ، تــوان ارائــه مشــاوره در روشــهای مناســب تولیــد محصــول و ......از 
جملــه مزیــت هــای ســازمان مجموعــه خندابــی اســت کــه در بیســتمین نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت  حضــوری 

پررنــگ دارد و گفتگــوی مــا را بــا ایــن مجموعــه مــی خوانیــد:

محرمعلی خندابی

مدیر عامل ماشین سازی خندابی

تولید انواع کیک با ماندگاری بیش از 9 ماه  بدون استفاده از مواد 
نگهدارنده شیمیایی

شهد: مزیت بارز تولیدات شما چیست؟
تولیــد انــواع کیــک بــا مانــدگاری بیــش از 9 مــاه  بــدون اســتفاده از مــواد 

نگهدارنــده شــیمیایی 
ــه  ــی و ارائ ــراه رونمای ــه هم ــن محصــوالت ب ــد و تامی ــاالی تولی ــت ب ظرفی
مســتمرمحصوالت جدیــد بــا توجــه بــه اخــذ بازخــورد از نتایــج تحقیقــات 

ــازار در کمتریــن زمــان ممکــن.   ب
ــگ  ــاالی فرهن ــالی ســطح ب ــروژه CRM  و اعت ــر پ ــل و موث ــرای کام اج
ــورت  ــه ص ــل مجموع ــتقیم مدیرعام ــر مس ــر نظ ــه زی ــداری ک ــتری م مش

ــرد. میپذی
شهد: تنوع محصولی شما چقدر است؟

بیــش از 50 نــوع محصــول و مــدل کــه در  5 دســته بنــدی  شــمل ) انــواع 
کیــک الیــه ای - انــواع کیــک الیــه ای - انــواع پــودر کیــک - انــواع پــودر 

خمیــر پیتــزا - انــواع بهبــود دهنــده صنایــع آردی( قــرار میگیرنــد
شــهد: هــدف شــما از حضــور در بیســتمین نمایشــگاه شــیرینی 

و شــکالت؟
رونمایــی از محصــوالت جدیــد در حضــور نماینــدگان فعلــی  و تجــار فعــال 

در زمینــه کیــک و مــواد اولیــه  و همچنیــن جــذب مشــتریان جدیــد 
شــهد: تهدیــد و فرصــت هــای کرونایــی در رونــد حرکتــی تولیــد 

را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
ــادی  ــاری و اقتص ــای تج ــا تهدیده ــروس کرون ــی وی ــا اپیدم ــه ب ــا اینک ب

ــواع کیــک در ایــران در  شــرکت بهبــود گســتر ســانیا  یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان مــواد اولیــه صنایــع آردی و همچنیــن ان
جــوار ملکوتــی بــارگاه امــام هشــتم شــیعیان در شــهر مشــهد مقــدس می باشــد. ایــن مجموعــه در طــول بیــش از 15 ســال حیــات 
پربــار خــود، یکــی از پیشــتازان عرضــه محصــوالت جدیــد و متنــوع بــا اســتانداردهای جهانــی و صادرات  محــور بــوده و توانســته در 
توســعه ایــن صنعــت و ایجــاد فضــای رقابتــی در کشــور نقــش بســزایی ایفــا نمایــد و بــا اشــتغال  زایی بــرای بیــش از 500 نفــر ســهم 
ارزشــمندی در توســعه اشــتغال و رشــد اقتصــادی داشــته باشــد. تولیــد بیــش از 50نــوع  کیــک الیــه ای و روغنــی ، پــودر کیــک بــا 
مصــرف خانگــی و ویــژه قنــادی و پــودر خمیــر پیتــزا و انــواع بهبــود دهنــده هــای ژلــی و کاهنــده واتــر اکتیویتــه بــا تنــوع بیــش 
ــا کیفیتــی ممتــاز و جهانــی، عواملــی بوده انــد کــه باعــث شــده  ــا اســتفاده از تکنولوژی هــای روز دنیــا و ب از ۳0 نــوع بســته بندی ب
ایــن مجموعــه عــالوه بــر کســب درصــد باالیــی از ســهم بــازار داخلــی، محصــوالت خــود را بــه بیــش از 10 کشــور جهــان در منطقــه 

خــاور میانــه و آســیا صــادر نمایــد.

میالد عرب پور
مدیر فروش بهبود گستر سانیا

زیــادی به وجــود آورده اســت ، امــا بــا ذکاوت و هوشــمندی مدیــر عامــل 
مجموعــه، تهدیــد هــا را بــه  فرصــت تبدیــل و بــا برنامــه ریــزی و تغییــر 
اســتراتژی فــروش  ، رونــد توســعه و رشــد شــرکت طــی یکســال گذشــته 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــروش نس ــد و ف ــری تولی ــد 6 براب ــا رش ب
ــج  ــه منت ــازمانهای مربوط ــی س ــای ثبت ــه آماره ــتناد ب ــا اس ــته ، ب گذش
ــر  ــوه و تغیی ــدات بالق ــرش تهدی ــی، پذی ــه اصل ــذا نکت ــت ،  ل ــده اس ش
در نگــرش اســتراتژی در ســطح مدیریــت ارشــد هــر مجموعــه تولیــدی 

میباشــد
شــهد: مهمتریــن اقــدام مانــع زدایــی از تولیــد را چــه میدانیــد 

و چگئنــه ارزیابــی مــی نماییــد؟
ــوزه  ــه در ح ــد چ ــد میباش ــی تولی ــع قانون ــع موان ــدام  رف ــن اق مهمتری
ــرایط  ــا ش ــهیالت ب ــای تس ــوزه اعط ــه در ح ــا و چ ــوز ه ــدور مج ص

ــده. ــد کنن ــی از تولی حمایت
ــد  ــی دانی ــه الزم م ــت ک ــه ای هس ــر نکت ــان اگ ــهد: در پای ش

ــد؟ ــد بفرمائی بگویی
ذکــر ایــن نکتــه کــه در هــر مجموعــه کســب و کار تولیــدی موفــق بــا 
ــور  ــب و حض ــارکت طل ــا ذکاوت و مش ــی ب ــران میان ــدن مدی ــع ش جم
ــدون  ــد،  ب ــری باش ــتعداد رهب ــه و اس ــه دارای روحی ــدی ک ــر ارش مدی
شــک ، در هــر شــرایط اقتصــادی موفقیــت هــای بــزرگ دســت یافتنــی 
اســت کــه مجموعــه بهبــود گســتر ســانیا ایــن مهــم را بــه اثبات رســانده.
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با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه
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150 مدل محصول لواشک، 
ترشک و شیره خرما تولید 
شده در »ترش کام مرند«

بهروز فضل اللهی        

مدیر عامل ترش کام مرند              

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

ــه مســاحت 18000 هــزار متــر  ــد در زمینــی ب ــد در ســال 1۳82 در شــهرک صنعتــی شهرســتان مرن شــرکت تــرش کام مرن
مربــع و بــا زیــر بنــای 12000 مترمربــع احــداث گردیــد کــه از حیــث تجهیــزات یکــی از بزرگتریــن و مجهزتریــن مجموعــه هــای 
تولیــد کنســانتره خرمــا و ترشــک در منطقــه مــی باشــد کــه ایــن امــر موفقیــت چشــمگیری در صــدور محصــول بــه کشــورهای 
ــا نــام زنبــور طالیــی در دســترس  اروپایی،آسیایی،کشــورهای خاورمیانــه و روســیه را موجــب گردیــده و اینــک ایــن محصــول ب
عمــوم قــرار گرفتــه اســت اکنــون مــا آمــاده ایــم بــا تکیــه بــر دانــش و تجربیــات امــروز بشــری در گســتره جهــان محصوالتــی 
بــا کیفیــت عالــی و ارگانیــک را بــرای مصــرف کننــدگان عزیــز تولیــد و مهیــا ســازیم. تحــول در نگــرش تولیــد مــواد غذایــی 
ــت در  ــم توانس ــر خواهی ــول پذی ــگاه تح ــا ن ــا ب ــده و م ــوب ش ــاورزی محس ــع کش ــش صنای ــای بخ ــن نیازمندیه ــی تری از اساس
بازارهــای جهانــی حضــوری فعــال و چشــمگیری داشــته باشــیم. امــروز، مزیتهــای تولیــد مــدرن متکــی بــر اتوماســیون صنعتــی 

در محصوالت غذایی کشور را می توان بیشترین دستاورد انتقال تکنولوژی دانست.
میــزان محصــوالت تولیــدی مــا در حــد 150 الــی 200 مــدل محصــول میباشــد کــه در ســه نــوع بســته بنــدی شــامل لواشــک، ترشــک، شــیره خرمــا  

تولیــد شــده بــه بــه دســت مصــرف کننــدگان مــی رســد.

شهد: اقدامات خود را در راستای مشتری مداری بفرمائید ؟
ــت  در  ــوه و باکیفی ــورت  انب ــه ص ــود را ب ــدات خ ــز  ، تولی ــتریان عزی ــاد مش ــب اعتم ــتای جل ــد در راس ــرش کام مرن ــرکت ت ش
کمتریــن زمــان  بــا نــازل تریــن قیمــت هــا در اختیــار افــراد  و مشــتریان عزیــز قــرار میدهــد. شــعار اصلــی مجموعــه تــرش کام 

رضایــت مشــتری همــراه بــا تولیــد محصــول بــا کیفیــت میباشــد.
شهد: علت اصلی حضور شما در بیستمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت؟

حضــور در نمایشــگاه یکــی بهتریــن راه هــای تبلیــغ محصــول و شناســاندن یــک برنــد بــه عمــوم مــردم مــی باشــد کــه میتــوان بــا نشــان 
دادن تنــوع محصــوالت و کیفیــت آن بــه صــورت حضــوری در راســتای بازاریابــی بهتــر گام هــای مهــم تــری برداشــت.

شهد: مهمترین اقدام مانع زدایی از تولید را چه میدانید و چگونه ارزیابی می نمایید؟
بــا  توجــه بــه عــدم وجــود ثبــات در قیمــت هــای مــواد اولیــه ،بایــد تــالش هایــی در راســتای بوجــود آوردن ثبــات قیمــت کــرد 

تــا بــا مشــکل کمبــود ســرمایه بــرای خریــد مــواد اولیــه مواجــه نشــویم.
شــهد: آیــا شــما در مســیر برندینــگ از شــبکه هــای اجتماعــی اســتفاده کــرده ایــد؟ و تــا چــه میــزان 

ایــن ابــزار امــروزی را بــرای رونــق اقتصــادی مــی توانیــد ارزیابــی کنیــد؟
بلــه از شــبکه هــای اجتماعــی کــه مــردم  اســتفاده میکننــم و حضــور دارنــد اســتفاده شــده همچنیــن در بســتر 

اینترنــت بــا توجــه بــه ایــن کــه تکنولــوژی از قبیــل اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعــی تاثیــر قابــل توجــه در 
میــزان تبلیغــات دارد و بــا اســتفاده از ایــن مهــم میتــوان جامعــه هدفــی بــزرگ تــر از یــه شــهر یــا یــک 

کشــور را داشــت کــه هزینــه تبلیغاتــی بــه مراتــب کمتــری از روش هــای تبلیغاتــی ســنتی دارد.
شهد: در پایان اگر نکته ای هست که الزم میدانید بگویید بفرمایید؟

از تمامــی دســت انــدر کاران نمایشــگاه و زحمــت کشــان ایــن عرصــه تقدیــر و تشــکر مــی 
نمایــم امیــد وارم هــر ســال نمایشــگاه بهتــر از ســالهای قبــل فعــال باشــد و کــم کــردن 

هزینــه هــای نمایشــگاه بــرای تولیــد کننــدگان کــم تــر باشــد تــا بتواننــد همــه 
تولیــد کننــدگان کوچــک و بــزرگ شــرکت کننــد.

معرفی محصوالت جدید »شاهین سردشت 
در بیستمین نمایشگاه شیرینی و شکالت 

شهد: تنوع تولیدات شما به چه صورت است
دوازده مورد تولیدی در دسته بندی :

ــزدار  ــای مغ ــا - آبنباته ــواع آبنباته ــز دار - ان ــای مغ ــی ه ــواع تاف ان
ــره شــکالت   ــای cbs   و ک ــواع شــکالت ه ــه - ان - شــکالت صبحان

ــرش ــی ت - تاف
شــهد: هــدف شــما از حضــور در بیســتمین نمایشــگاه بیــن 

المللــی شــیرینی و شــکالت تهــران چیســت؟
علــل اصلــی حضــور مجموعــه مــا در بیســتمین نمایشــگاه شــیرینی و 

شــکالت عبارتنــد از : 
الف :  اعالم حضور و آمادگی جهت فعالیت در این صنف

 ب : بــه نمایــش گذاشــتن محصــوالت جدیــد 
تولیــدی 

ــش  ــد در بخ ــای جدی ــتری ه ــن مش ج : پذیرفت
هــای زنجیــره ای ، شهرســتان و مویرگــی 

ــرز ــران و الب ــای  ته ــتان ه اس
ــورهای  ــدگان کش ــتقبال از نماین د : اس
ــادرات در  ــرارداد ص ــد ق ــر و عق دیگ

مجموعه صنایع غذایی شاهین سردشت در شهرستان سردشت از توابع استان آذربایجان غربی قرار دارد .
مجموعــه ، فعالیــت خــود را از ســال 1397 بــا تولیــد دو نــوع آبنبــات آغــاز کــرد و اکنــون بــه مــدت چهــار ســال اســت کــه در ایــن زمینــه 

فعالیــت  دارد . 
مزیــت تولیــدی مــا نســبت بــه ســایر رغبــا ، در تولیــد کاال بــا کیفیــت خــاص خالصــه مــی شــود . بــه عنــوان مثــال مجموعــه شــاهین 

سردشــت 
در تولیــد تافــی زنجبیلــی از پــودر مرغــوب زنجبیــل اســتفاده میکنــد در صورتــی کــه در تولیــد ســایر تافــی هــای زنجبیلــی موجــود در 
ــازار از اســانس زنجبیــل اســتفاده میشــود و یــا در تولیــد تافــی ســقز، بــه جــای اســانس ، از خــود ســقز فــرآوری شــده تولیــد داخــل  ب

اســتفاده مــی گــردد .
ــا کیفیــت از نظــر مــواد اولیــه و بســته بنــدی  -  عــدم  اقدامــات مجموعــه مــا در راســتای مشــتری مــداری عبارتنــد از :  ارائــه کاالی ب

اجبــار در فــروش بــرای هرکــدام از کاال هــا -  تحویــل کاال در انبارهــا بــه مشــتری بــدون دریافــت هزینــه 

محمود ابوالحسنی      

مدیر عامل شاهین سردشت 

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

ــگاه  ــورها در نمایش ــر کش ــارکت دیگ ــورت مش ص
ــه  ــد را چ ــی از تولی ــع زدای ــدام مان ــن اق ــهد: مهمتری ش

ــد؟ ــی نمایی ــی م ــه ارزیاب ــد و چگون میدانی
از دیــدگاه مجموعــه مــا مهمتریــن اقدامــات در زمینــه مانــع زدایــی 

از تولیــد عبارتنــد از :
ــن  ــا انجم ــه ی ــک اتحادی ــط ی ــه توس ــواد اولی ــن  م ــف : تامی ال
ــده ــد کنن ــه تولی ــاری ک ــورت انحص ــه ص ــکالت ب ــیرینی و ش ش

ایــن صنــف مــدام بــا نوســان قیمــت از ســوی دالالن متعــدد روبــه 
رو نشــود 

ــاف ،  ــم از لف ــدی اع ــته بن ــات بس ــت ملزوم ــر قیم ــرل ب ب : کنت
ــن و ..... ــلفون ، کارت س

ــه  ــوط ب ــور مرب ــع صــادرات و تســهیل ام ج : برطــرف کــردن موان
ایــن مهــم 

ــت  ــد ، عالم ــای تولی ــن مجوزه ــت گرفت ــکالت جه ــل مش د : ح
ــالل و .......... ــی ح ــتاندارد و گواه اس

شــهد: در پایــان اگــر نکتــه ای هســت کــه الزم میدانیــد 
بگوییــد بفرماییــد؟

ــژه از » انجمــن شــیرینی و شــکالت  ــان ، ضمــن تشــکر وی در پای
ــه نمایــش گذاشــتن  ــرای ب کشــور » کــه شــرایط مناســب را ب
توانایــی تولیــد کننــدگان داخلــی فراهــم آورده ، آرزوی 
موفقیــت  بــرای برگــذار کننــدگان و شــرکت کننــدگان در 

ــم .  ــن نمایشــگاه را داری ای
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حضور در نمایشگاهها یکی 
از سیاست های سازمان برای 
معرفی  نسل جدید محصوالت

 گــروه صنایــع غذایــی درنــا در ســال 1۳42 توســط میــرزا آقــا رســولوی بنــا نهــاده شــد . در آن زمــان ایشــان  از 
یــک زیــر زمیــن کوچــک 50 متــری ایــن کیــک یــزدی کوچــک را بــه کیــک 50 گرمــی قالبــی تبدیــل کــرد و اســمش 
را کیــک دانمارکــی گذاشــت . کیــک دانمارکــی و بــه عبارتــی همیــن کیــک بــه مــرور زمــان در بســته بنــدی هــای 
مختلــف و وزن هــای متنــوع بــه بــازار عرضــه شــد و از ســال 1۳46 بصــورت رســمی تولیــد کیــک شــروع شــد و در 
بســته بنــدی هــای نایلونــی و ... و جعبــه دار دســت فروشــی و عرضــه میشــد کــه بــه مــرور زمــان تبدیــل شــد بــه 
بســته هــای ۳0 عــددی نایلونــی و بــه فروشــگاهها راه بــاز کــرد تــا ســال 1۳52 کــه تغذیــه رایــگان شــروع شــد و 

قســمت عمــده ای از تغذیــه رایــگان را پوشــش میــداد.
ــی -110-  ــد دانمارک ــف مانن ــای مختل ــا برنده ــا 1۳65 ب ــال 1۳42 ت ــا از س ــوالت م ــه محص ــت ک ــح اس ــه توضی الزم ب
رســولوی بــه بــازار عرضــه شــده و در ســال 1۳65 برنــد درنــا بــه ثبــت رســید و عمــال شــروع بــه کار کــرد و تــا بــه 

حــال نیــز ادامــه دارد.
مزیــت رقابتــی درنــا در یــک یــا 2 مــورد خالصــه نمیشــود . کیفیــت و شــبکه گســترده فــروش مویرگــی از بارزتریــن 
مزیــت هــای رقابتــی درناســت ولــی ســایر عوامــل مثــل قیمــت رقابتــی ، رســیدگی بــه شــکایت مشــتریان ، دانــش و 

تجربــه پرســنل از دیگــر عوامــل میباشــد
در آخریــن تحقیقــات بــازاری کــه صــورت گرفتــه کیفیــت و تنــوع محصــوالت باالتریــن امتیــاز را نســبت بــه رقبــا 

داشــته و حتــی از ســطح اســتاندارهای جهانــی نیــز باالتــر بــوده اســت 
۳ - اقدامات خود را در راستای مشتری مداری بفرمائید ؟

اولیــن اقــدام بــرای حفــظ و صیانــت از حقــوق مشــتری حفــظ  و ثبــات کیفیــت درناســت  . در مرحلــه بعــد رقابتــی 
بــودن قیمــت مــد نظــر قــرار میگیــرد . امــکان دردســترس بــودن از ارکان دیگــر مشــتری مــداری مــا میباشــد  .در 
ــت  ــا دریاف ــه ب ــود دارد ک ــازمان وج ــام CRM   در دل س ــه ن ــدی ب ــها واح ــن ارزش ــظ ای ــرای حف ــوص ب ــن خص همی

ــا مســئولین ذیربــط ســعی در حفــظ ارزشــهای ســازمان دارد  نظــرات و انتقــادات و پیشــنهادات  و ارتبــاط ب

پوپـک کاویـانی 
مدیر حوزه ریاست گروه صنایع غذایی درنا 

شــهد: تعــداد تولیــدات شــما بــه چــه میــزان اســت و با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه
در چنــد دســته بنــدی تولیــدی قــرار دارد؟

ــود  ــرده ب ــکار ک ــک محصــول شــروع ب ــا ی ــه ب ــا ک شــرکت درن
در حــال حاضــر بیــش از 250 تنــوع کاالیــی را در ســبد خــود 
دارد کــه همگــی در زمینــه محصــوالت BAKERY   میباشــد  
ــی و  ــک  ) روغن ــواع کی ــای ان ــاخه ه ــوالت در ش ــوع محص . تن
ــا برگــر ( کلوچــه ،  ــان کیــک و درن ــه ای ( ، پــن کیــک ) ف الی
بیســکویت ، ویفــر ، کوکــی و انــواع مختلــف محصــوالت پــودری 

مثــل پــودر کیــک و پــودر پــن کیــک میباشــد 
شــهد: علــت اصلــی حضــور شــما در بیســتمین 

نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت؟
ــرای  حضــور در نمایشــگاهها یکــی از سیاســت هــای ســازمان ب
ــد.  ــا میباش ــش آنه ــوالت و نمای ــد محص ــل جدی ــی  نس معرف
همچنیــن بــا توجــه بــه شــکل گیــری  و توســعه واحــد صــادرات 
ــد در  ــدا کــردن بازارهــای جدی ــت هــای حضــور پی یکــی از عل

ــازار داخــل و خــارج میباشــد .  ب
ــد  ــی در رون ــای کرونای ــت ه ــد و فرص ــهد: تهدی ش

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــد را چگون ــی تولی حرکت
از نظــر مــا کرونــا دیگــر جزئــی از زندگــی مــردم الاقــل در ایــران 
شــده و در کشــور مــا بــه جــز اوایــل زمــان شــیوع ایــن بیمــاری 
ــم .  ــاهده نمیکنی ــازار مش ــرات آن را در ب ــانی از تاثی ــر نش دیگ
گرچــه در اوایــل کــه تــازه کرونــا شــروع شــده بــود چــون مــردم 
ــا بســته  ــاز اطمینــان نداشــتند و محصــوالت ب بــه محصــوالت ب
بنــدی بهداشــتی بیشــتر مــورد تائیــد مــردم بــود تاثیــر خوبــی 
روی فــروش مــا داشــت و مــا هــم بــا تمــام قــوا ســعی بــر تولیــد 
ــم  ــر علیرغ ــال حاض ــی در ح ــتیم  ول ــوالت داش ــن محص ایم
شــیوع بیشــتر ایــن بیمــاری ظاهــرا ترســی از بیمــاری در بیــن 

مــردم و مســئولین مشــاهده نمیشــود  
شــهد: مهمتریــن اقــدام مانــع زدایــی از تولیــد را چــه 

میدانیــد و چگونــه ارزیابــی مــی نمائیــد؟
ــد اســت .  ــع از تولی ــرایطی مان ــر ش ــن انحصــار در ه ــر م از نظ
مثــل انحصــار ورود بســیاری از مــواد اولیــه  اصلــی و یــا قیمــت 
گــذاری . در همــه جــای دنیــا  دســت تولیــد کننــده بــرای تولید 
و قیمــت گــذاری بازبــوده و در اختیــار تولیــد کننــده اســت بــه 
ــد  ــد و  تولی ــرل میکن ــت را کنت ــازار قیم ــود  ب ــه خ ــوی ک نح

ــتری  ــد مش ــاال نمیتوان ــذاری ب ــت گ ــا قیم ــد ب ــده میدان کنن
خــود را حفــظ کنــد پــس سیاســت تولیــد تعییــن میشــود و 
ــفانه در  ــی متاس ــد . ول ــی یاب ــش م ــره وری افزای ــای به راهه
ــه کار  ــن گون ــی ای ــه دالیل ــه چ ــه ب ــم ک ــه میدانی ــران هم ای

ــن نیســت . ــه گفت میشــود و الزم ب
عامــل مهــم دیگــر ثابــت بــودن نــرخ ارز اســت و تکلیــف تولید 
کننــده مشــخص نیســت . بــه جــای اینکــه تولیــد کننــده بــه 
فکــر توســعه و بهبــود کیفیــت خــود باشــد بایــد مرتــب و هــر 

روز درگیــر چالــش نبــود یاتغییــر قیمــت مــواد اولیــه باشــد 
ــخصی  ــای ش ــلیقه ه ــا س ــر و بعض ــا گی ــت و پ ــن دس قوانی

ــد.  ــده میباش ــل بازدارن ــر عوام ــز از دیگ ــئولین نی مس
اگــر دولــت بخواهــد بــه تولیــد کمکــی بکنــد میبایســت ورود 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز تولیــد کننــده را آزاد کــرده بــه نحــوی 
کــه تولیــد کننــده بتوانــد بــا ورود مــاده اولیــه بــا کیفیــت و 
ــت در  ــل رقاب ــت و رقاب ــا کیفی ــی ب ــب محصول ــت مناس قیم

بــازار بیــن الملــل تولیــد کنــد .
شــهد: آیــا شــما در مســیر برندینــگ از شــبکه هــای 
ــزان  ــه می ــا چ ــد؟ و ت ــرده ای ــتفاده ک ــی اس اجتماع
ــی  ــادی م ــق اقتص ــرای رون ــروزی را ب ــزار ام ــن اب ای

ــد ؟ ــی کنی ــد ارزیاب توانی
ــه نســل Z  در  ــر نســل و اینک ــا تغیی ــه در حــال حاضــر ب بل
حــال حاضــر مخاطــب اصلــی مــا میباشــد و بیشــترین زمــان 
خــود را درشــبکه هــای اجتماعــی میگذرانــد  قطعــا توجــه بــه 
ایــن نســل و عالیــق آن میتوانــد در برنــد ســازی موثــر باشــد  

شهد: صحبت پایانی؟
ــا وجــود  ــش ب ــن همای ــدگان ای ــزار کنن ضمــن تشــکر از برگ
ــد  ــک تولی ــوان ی ــه عن ــی ب ــرایط کرونای ــزه ش ــکالت بوی مش
کننــده کــه بیــش از نیــم قــرن در ایــن راه زحمــت کشــیده 
و برنــد درنــا را نــه فقــط متعلــق بــه خــود بلکــه متعلــق بــه 
همــه هموطنــان خــود میدانــد فقــط انتظــار دارم مــواد اولیــه 
بــه راحتــی و بــه وفــور در ســترس قــرار گیــرد و موانــع قانونی 
دســت و پــا گیــر  مثــل واردات و صــادرات برداشــته شــود تــا 
ــا فــراغ بــال بــه تولیــد و عرضــه محصــوالت  تولیــد کننــده ب

خــود بپــردازد.
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با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

میرعلی هاشمی، مدیر عامل آذر شهد

شــهد: مشــتری مــداری در مســیر فعالیــت خــود چگونــه تعریف 
ــرده اید؟ ک

ــا دارا بــودن پخــش مویرگــی مــدرن توانســته محصــوالت  ایــن شــرکت ب
ــک و  ــگاههای کوچ ــل فروش ــع تحوی ــی و بموق ــت عال ــا کیفی ــود را ب خ
ــا و در  ــتری ه ــنهادات از مش ــادات و پیش ــذ انتق ــا اخ ــد و ب ــزرگ نمای ب
ــت  ــاء کیفی ــه ارتق ــدگان  نســبت ب ــت مصــرف کنن ــب رضای راســتای جل

ــد. ــی نمای ــدام  م ــود اق ــدی خ ــوالت تولی محص
شهد: تنوع تولیدات شما در چه گروه های کاالیی است؟

ایــن شــرکت در 9 گــروه کاال هــای تولیــدی خــود را بــه بازارهــای داخلــی 
ــر،  ــای ویف ــرکت در گروهه ــدات ش ــد. تولی ــی نمای ــه م ــی عرض و خارج
بیســکویت، کیــک، تافــی، آبنبــات، شــکالت و اســمارتیز، لواشــک، پاســتیل 

میباشــد. 
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــتمین نمایش ــور در بیس ــت حض ــهد: اهمی ش

ــکالت؟ ــیرینی و ش ش
دیــدار چهــره بــه چهــره بــا مشــتریان داخلــی و خارجــی و معرفــی هرچــه 
بهتــر محصــوالت تولیــدی و بازاریابــی و عرضــه مســتقیم محصــوالت خــود 

بــه مشــتریان و در نهایــت جــذب مشــتریان جدیــد مــی باشــد.

شــهد: تهدیــد و فرصــت هــای کرونایــی در رونــد حرکتــی تولیــد 
را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

ــده و  ــگاهها گردی ــدارس و دانش ــی م ــث تعطیل ــا باع ــه کرون ــم اینک علیرغ
ــا تولیــد محصــوالت  مصــرف نهایــی کمتــر شــده ولــی شــرکت توانســته ب
ــی و صــادرات  ــازار داخل ــاًل بهداشــتی در ب ــای کام ــد در بســته بندیه جدی

ــد. ــت نمای ــه فعالی ــان ادام همچن
ــد  ــه می دانی ــد را چ ــی از تولی ــدام مانع زدای ــن اق ــهد: مهمتری ش

ــد؟ ــی می نمایی ــه ارزیاب و چگون
حمایــت مســئولین مربوطــه از امــر تولیــد،  برداشــتن موانــع تولیدکننــدگان 
و صادرکننــدگان ، موانــع موجــود در مســیر برگشــت ارز حاصــل از صــادرات 
، حمایــت از تولیــد در جهــت تشــویق و حمایــت از صــادرات غیــر نفتــی و 
عــدم تامیــن ســرمایه در گــردش از ســوی اعتباردهنــدگان از جملــه بانکهــا 
شــهد: در پایــان اگــر نکتــه ای هســت کــه الزم میدانیــد بگوییــد 

یید؟؟ بفرما
ــان  ــا و آرزوی پای ــام دنی ــز در تم ــان عزی ــرای ایرانی ــالمتی ب ــا آرزوی س ب
بیمــاری کرونــا و درخواســت حمایــت مســئولین مربوطــه از تولیدکننــدگان.

شــرکت آذر شــهد، تقریبــًا بــا نیــم قــرن ســابقه تولیــد جــزء تولیدکننــدگان برتــر کشــور و جــزء  صادرکننــدگان نمونــه 
ملــی و اســتانی در زمینــه صــادرات انــواع تافــی و آبنبــات و غیــره میباشــد کــه بــا بهــره گیــری از خطــوط تولیــد مــدرن 
و مجهــز و بــا در اختیــار داشــتن کادری مجــرب و توانمنــد و بــا اهــداف مشــتری مــداری بــه کار خــود ادامــه مــی دهــد

میرعلــی هاشــمی ، مدیرعامــل آذرشــهد مــی گویــد: اســتفاده از ماشــین آالت و خطــوط تولیــد روز دنیــا و داشــتن قــدرت 
تولیــد انــواع محصــوالت قابــل رقابــت بــا مشــابه خارجــی و تولیــد محصــوالت انحصــاری کــه ســایر تولیدکننــدگان قــادر 

بــه تولیــد نمــی باشــند.

بیستمین نمایشگاه فرصتی برای دیدار چهره به چهره 

شــهد: مزیــت هــای تولیــدی و رقابتــی شــما نســبت بــه رقبــا 
چیســت؟

عــالوه بــر ظرفیــت هــای تولیــد و قابلیــت هــای تولیــد متنــوع محصــوالت، 
ــای  ــول ه ــی ســازی فرم ــوی و بوم ــق و توســعه ق ــم تحقی اســتفاده از تی
پیشــرفته، محصــوالت ســالمت محــور بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی هــای 
ــه  ــه مصــرف کننــدگان محتــرم ارائ ــاال ب ــه همــراه ارزش غذایــی ب ــر ب برت

مــی گــردد کــه در ایــن زمینــه پیشــتاز و بــی رقیــب هســتیم
شهد: تنوع تولیدات شما در چه گروه های کاالیی است؟

اصــل اول تولیــد مشــتری مــداری اســت. در ایــن راســتا تیمــی متشــکل از 
 CRM روابــط عمومــی، تبلیغــات، تحقیــق و توســعه، کنتــرل کیفیــت و
ــر  ــالوه ب ــوده و ع ــرم ب ــدگان محت ــرف کنن ــخگوی مص ــه پاس ــدون وقف ب
پاســخ بــه ســواالت آن هــا، نظــرات محترمشــان را در واحدهــای مختلــف 
ــع  ــر رف ــالوه ب ــد اینکــه ع ــه امی ــی ســازند ب ــال و جــاری م ســازمان انتق
نیازهــای مصــرف کننــدگان بتوانیــم رشــد موثــری نیــز براســاس نظــرات 

آن هــا ایجــاد نماییــم.
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــتمین نمایش ــور در بیس ــت حض ــهد: اهمی ش

ــکالت؟ ــیرینی و ش ش
ــرای  ــه هــر حــال نمایشــگاه اختصاصــی شــیرینی و شــکالت تریبونــی ب ب
معرفــی بهتــر مجموعــه و محصــوالت بخصــوص محصــوالت جدیــد 
ــش از  ــی را بی ــای رقابت ــوان مزای ــی ت ــه صــورت حضــوری م ــه ب ــوده ک ب
پیــش معرفــی نمــود. عــالوه بــر ایــن مزیــت مهــم، تعامــل بــا ذی نفعــان 
ــی و  ــروش در کل کشــور، شــرکای تجــاری و بازرگان ــل ف بخصــوص عوام
... کــه مــی تــوان در ایــن نمایشــگاه بــا آن هــا آشــنا و نشســت هایــی را 

ــی باشــد. ــا در نمایشــگاه م ــی حضــور م ــل اصل ــرد از عوام ــزار ک برگ
شــهد: تهدیــد و فرصــت هــای کرونایــی در رونــد حرکتــی تولید 

ــه ارزیابــی مــی کنید؟ را چگون
بــا توجــه بــه دیــدگاه همیشــگی مــا در زمینــه ســالمت، در ایــن دوران عــالوه 
بــر تولیــدات ســالمت محــور ســعی در ایجــاد بســته بنــدی هــای اختصاصــی 
ــا تمامــی اقشــار  ــواده و ... نمودیــم ت بــه صــورت هــای تــک نفــره، فلــه، خان
بتواننــد از محصــول محفــوظ در بســته بنــدی بــه راحتــی اســتفاده نماینــد. 
امــا متاســفانه بــه دلیــل ســخت شــدن تعامــل بــا کشــورهای دیگــر و محــدود 
شــدن بازرگانــی بــا آن هــا شــرایط صــادرات مقــداری دچــار ضعــف گردیــده 
ــی  ــاری در تمام ــن بیم ــع ای ــیون و رف ــا واکسیناس ــا ب ــت ت ــد اس ــت. امی اس
مجامــع بتوانیــم بــه زودی بــه اهــداف خــود در حضــور پرفــروغ در بازارهــای 

بیــن المللــی دســت یابیــم.
ــد و  ــه می دانی ــد را چ ــی از تولی ــدام مانع زدای ــن اق ــهد: مهمتری ش

ــد؟ ــی می نمایی ــه ارزیاب چگون
ــرای  ــه، تامیــن تســهیالت مناســب ب ــواد اولی ــا کیفیــت م ــه مناســب و ب ارائ
توســعه و ایجــاد، ایجــاد زیرســاخت هــای تعامالتــی بهتــر، آمــوزش و تعلیــم 
نیروهــای تخصصــی و ... کــه امــروزه متاســفانه در اغلــب مــوارد دچــار ضعــف 

هســتیم.
شــهد: در پایــان اگــر نکتــه ای هســت کــه الزم میدانیــد بگوییــد 

بفرماییــد؟؟
تمامــی تــالش تولیدکننــدگان ارائــه محصــول بــا کیفیــت بــا قابلیــت خریــد 
ــت از  ــت دول ــد حمای ــه نیازمن ــد ک ــی باش ــز م ــان عزی ــام هموطن ــرای تم ب
تولیــد کننــده بــه شــدت در ســال هــای گذشــته احســاس مــی گردیــد. مــی 
بایســت مطابــق بــا فرمایــش مقــام معظــم رهبــری ســعی در جهــش تولیــد و 
رفــع موانــع آن نمــود تــا عــالوه بــر رفــع نیازهــای هموطنــان عزیــز، بتوانیــم 

حضــور گســترده در مجامــع بیــن الملــل داشــته باشــیم.

واکسیناسیون عمومی مردم نقش مهمی در صادرات محصول ها دارد

ــه  ــه ب ــوده ک ــو ب ــه آرد ج ــر پای ــه ب ــکویت و کلوچ ــواع بیس ــده ان ــد کنن ــتاک( تولی ــوارزم )س ــهد خ ــن ش ــه آذی مجموع
ــا اســتفاده از  عنــوان تدویــن کننــده اولیــن اســتاندارد بیســکویت جــو در ایــران شــناخته مــی شــود. ایــن مجموعــه ب
مجــرب تریــن تیــم هــای تحقیــق و توســعه در دنیــا ســعی در تولیــد کاالهــای بــه روز و بــا کیفیــت و بــا متدلــوژی هــای 
اختصاصــی نظیــر محصــوالت چندغلــه داشــته تــا بواســطه ایــن دانــش تحــول بزرگــی در صنعــت بیســکویت ایجــاد نماید.

در بیســتمین نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت و در غرفــه ایــن مجموعــه گفتگویــی را بــا میثــم نیک دهقــان، 
رئیــس هیــات مدیــره آذیــن شــهد خــوارزم انجــام دادیــم کــه مشــروح آن را در زیــر مــی خوانیــم:

میثم نیک دهقان

 رئیس هیات مدیره آذین شهد خوارزم

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه
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فلورا، با مزیتی فراتر از رقابت با مشابه 
خارجی محصوالت

شــرکت صنایــع غذایــی روزبــه شــکالت در ابتــدای فعالیــت خــود بــا تولیــد انــواع شــیرینی هــای صنعتــی وارد بــازار شــد 
و توانســت بعنــوان لیــدر جایــگاه خــود را در ایــن بــازار حفــظ نمایــد و در ســال 1۳90 شــرکت صنایــع غذایــی روزبــه شــکالت 
بــا  معرفــی برنــد فلــورا وارد حــوزه تولیــد مــواد اولیــه صنایــع قنــادی ، نــان و شــیرینی گردیــد و در طــول 10 ســال فعالیــت در 
ایــن بــازار  و بــا احــداث کارخانــه ای بــه مســاحت 25000 مترمربــع  توانســت بــه اهدافــی کــه در نظــر داشــت نزدیــک شــده و 
بــه چشــم اندازهایــی کــه از پیــش تعییــن کــرده بــود ماننــد تولیــد کاالی بــا کیفیــت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی و مهمتــر 
از همــه محصوالتــی درخورمشــتری ایرانــی  ، رقابــت بــا برندهــای خارجــی موجــود در بــازار ایــران و جهــان ، تولیــد و معرفــی 
محصــوالت جهانــی ماننــد » خمیــر فوندانــت و کــرم دلــی » کــه نمونــه ایرانــی نداشــتند و ارتقــاء ســطح قنــادی در ایران ، دســت 

یابــد 
محصــوالت فلــورا در عیــن اینکــه قابلیــت رقابــت بــا محصــوالت مشــابه خارجــی را دارد بــا ذائقــه و ســلیقه قنــادان 
و در نهایــت مصــرف کننــدگان ایرانــی همخوانــی داشــته و بــر ایــن اســاس فرمولــه شــده اســت . حفــظ یکنواختــی 
ــذاب و  ــای ج ــدی ه ــته بن ــوالت  ، بس ــبد محص ــوع س ــم و تن ــگ ،طع ــر در رن ــی نظی ــوع ب ــوالت ، تن ــت محص کیفی
ــوِژی روز و اســتفاده  ــا تکنول ــه فــرد ، پاســخ و رفــع نیــاز مشــتریان در کمتریــن زمــان ، همــگام شــدن ب منحصــر ب
از اپلیکیشــن هــای اجتماعــی و ارتباطــات نزدیــک بــا عالقــه منــدان بــه محصــوالت فلــورا ، فــروش آنالیــن خــرده 
فروشــی توســط بزرگتریــن فروشــگاه اینترنتــی کشــور » دیجــی کاال »  ، ســرمایه گــذاری بــرای کاهــش هزینــه هــای 

تولیــد و در نتیجــه پاییــن اوردن قیمتهــا همگــی از مزایــای رقابتــی مــا بــه شــمار میــرود .

محصوالت باکیفیت در بسته بندی ارزان تر برای مشتری مداری
محمــد بهــرام وش شــمس، مدیــر عامــل روزبــه شــکالت در گفتگــو بــه 
خبرنــگار شــهد پیرامــون مشــتری مــداری در شــرایط کنونــی گفــت: بــا 
توجــه بــه تورمــی کــه بــا آن مواجــه هســتیم و در نتیجــه آن کاهــش 
قــدرت خریــد مشــتریان ، مــا بــر آن شــدیم کــه بــا ســرمایه گــذاری در 
ماشــین آالت و زیــر ســاختهای تولیــدی خــود محصــوالت را در بســته 
ــازار  ــه ب ــا همــان کیفیــت همیشــگی  ب بنــدی هایــی ارزان تــر ولــی ب
عرضــه کنیــم تــا بدیــن وســیله بتوانیــم شــیرینی را بــه ســبد خریــد 
خانــوار برگردانیــم و ایــن در حالیســت کــه کــه مــا اکنــون در 5 دســته؛ 
ژلــه هــای روکــش کیــک ،  فوندانــت ،  کــرم هــای مغــزی ، کرمهــای 
ــودر کیــک  ســبد محصــوالت  ــواع پ ــی، ان ــوه ای ، کــرم دل مغــزی می

ــم. ــه می کنی ــود را عرض خ
ــدار  ــرای دی نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت فرصــت خــوب ب

ــا مشــتریان قدیــم و جدیــد ب
ــت بیســتمین نمایشــگاه شــیرینی  ــاره اهمی ــرام وش شــمس درب    به
ــای  ــتور العمله ــت دس ــی و رعای ــت: دوران پاندم ــز گ ــکالت  نی و ش
ــیاری  ــزاری بس ــع از برگ ــا مان ــروس کرون ــه وی ــال ب ــگیری از ابت پیش
ــن  ــگاه بی ــذا نمایش ــد ل ــتریان گردی ــا مش ــینی ب ــای همنش از رویداده
المللــی فرصــت خوبــی بــرای دیــدار و مذاکــره بــا مشــتریان همیشــگی 

ــد اســت. و جدی
   عــالوه بــر آن در ســال گذشــته شــرکت صنایــع غذایــی روزبه شــکالت 

محمد بهرام وش شمس 

مدیر عامل صنایع غذایی روزبه شکالت 

ــه اســتقبالی کــه با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه ــا توجــه ب ــرای مصــارف خانگــی داشــت کــه ب تولیداتــی ب
معمــوال خانــواده هــا از ایــن نمایشــگاه دارنــد فرصــت خوبــی بــرای معرفــی 

ایــن محصــوالت اســت . 
پودر کیک مافین محصول جدید 

ــا عنــوان پــودر کیــک مافیــن     در نظــر داریــم محصــول جدیــد خــود را ب
ــن  ــرای ای ــم و ب ــی نمایی ــتریان معرف ــه مش ــگاه ب ــن نمایش ــورا را در ای فل
معرفــی از تکنولــوژی جدیــدی در غرفــه خــود رونمایــی خواهیــم کــرد کــه 
قطعــا بــرای بازدیــد کننــدگان تازگــی و جذابیــت ویــژه ای خواهــد داشــت و 
امیدواریــم کــه بــا توجــه بــه محدودیــت هــای مــرزی بــرای ورود و خــروج 
مســافران خارجــی در کشــورهای مبــدا و مقصــد ، امســال بازدیــد کننــدگان 
ــم  ــز فراه ــی نی ــرات صادرات ــرای مذاک ــت ب ــد  و فرص ــور یابن ــی حض خارج

باشــد .
عرضه محصوالت اولیه پخت کیک های خانه پز در شرایط کرونا

ــا و  ــزود: کرون ــی اف ــرایط کنون ــف ش ــی در توصی ــت غذای ــال صنع ــن فع ای
ــل  ــدی و قاب ــر ج ــکالت تاثی ــیرینی و ش ــت ش ــر روی صنع ــای آن ب پیامده
ــرای  ــدیدی ب ــادی ش ــورم اقتص ــا ت ــا ب ــو کرون ــک س ــت ، از ی ــی داش توجه
ایــران همــراه بــود کــه بــه شــدت بــر روی قــدرت خریــد مصــرف کننــدگان 
ــه  ــک ب ــرس از آلودگــی شــیرینی و کی ــر ت ــر گذاشــت و از ســویی دیگ تاثی

ــود .  ــه ب ــد را از مشــتریان گرفت ــزه خری ــروس انگی وی
شــرکت صنایــع غذایــی روزبــه شــکالت بــا مشــاهده چنیــن وضعیتــی و بــا 
رصــد رفتــار مصــرف کننــده تصمیــم بــه تولیــد مــواد اولیــه قنــادی در بســته 
بنــدی هــای کوچــک بــا عنــوان » گــروه محصــوالت مینــی پــک » گرفــت 
ــازار عرضــه نمــود تــا  ــار در ایــران ایــن محصــوالت را بــه ب و بــرای اولیــن ب

ــیرینی و  ــه ش ــد در خان ــی بتوانن ــای ایران ــواده ه ــدگان و خان مصــرف کنن
کیــک بپزنــد و بــدون نگرانــی مصــرف کننــد و لــذت ببرنــد 

صفحه اینستاگرام فعال ما، راه ارتباطی قوی با مشتری
   مدیــر عامــل روزبــه شــکالت بــا اشــاره بــه نقــش پررنــگ شــبکه هــای 
اجتماعــی تاکیــد کــرد: همــه ایــن جملــه کلیشــه ای را شــنیده ایــم کــه 
عصــر ، عصــر ارتباطــات اســت ، شــرکت صنایــع غذایــی روزبــه شــکالت هم 
از ایــن مهــم غافــل نشــده و از ابزارهــای زیــادی در ایــن زمینــه بهــره بــرده 
اســت ، صفحــه اینســتاگرام مــا فعاالنــه اطالعــات مهــم و کاربــردی در مورد 
ــار مخاطبــان  محصــوالت ، امــوزش هــا و رســپی هــای متنــوع را در اختب
قــرار داده و مســابقات جذابــی بــر مبنــای امــوزش هــا برگــزار مینمایــد تــا 
عالقــه منــدان بــه ایــن حــوزه بتواننــد توانایــی هــای خــود را محــک بزننــد 
عــالوه بــر اینســتاگرام ، صفحــات مــا در آپــارات ، فیــس بــوک و لینکدیــن 

هــم فعــال اســت .
امیدواریم که پایان هر سختی آسودگی است

محمــد بهــرام وش شــمس، مدیــر عامــل روزبــه شــکالت در پایــان 
گفــت: ســال هــای 1399 و 1400 ســالهای ســختی بــرای جهــان و علــی 
ــان ،  ــا و از دســت دادن عزیزانم ــر کرون ــالوه ب ــود  ، ع ــران ب ــوص ای الخص
مشــکالت اقتصــادی و تــورم افســار گســیخته ، بیــکاری ، خشکســالی و ... 
کام همــه را تلــخ کــرده ، در ایــن ایــام شــاد بــودن شــاید ســخت تریــن کار 
ــود کــه پایــان هــر ســختی ، آســودگی اســت  باشــد ولــی بایــد امیــدوار ب
مــا در تالشــیم تــا بتوانیــم بــا تولیــدات محصوالتمــان کمکــی در شــیرین 

کــردن کامتــان داشــته باشــیم 
گرچه هیچ نشانه نیست اندر وادی         بسیار امیدهاست در نومیدی
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طعم نوین کرال، 
تولیدکننده انواع شکالت و ویفر

شــرکت طعــم نویــن کــرال ) بــا مســئولیت محــدود ( در ســال 1۳86 فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد انــواع شــکالت و 
ویفــر و بــا اســتفاده از دانــش فنــی و تخصصــی و فنــاوری روز دنیــا و ماشــین آالت تولیــدی و بســته بنــدی تمــام اتوماتیــک 
ــرال ) Kral ( اوزل ) OZEL ( و  ــای ک ــا برنده ــرکت ب ــن ش ــدی ای ــوالت تولی ــر محص ــال حاض ــت.در ح ــوده اس ــاز نم آغ

ــازار عرضــه مــی شــود. ــه ب نیکــوالس )Nicholas ( ب
بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر بــازار کامــال »رقابتــی , مطمئنــا« در صــورت نداشــتن مزیــت , بــرای حضــور در ایــن بــازار 
بــا مشــکالت اساســی روبــرو خواهیــد شــد.بر همیــن اســاس , بــا شــناخت دقیــق بــازار و بررســی ســمت و ســوی آینــده 
شــکالت و خواســت مشــتری , برنامــه ریــزی و هدفمنــدی بابــت تولیــد محصــول همســو بــا ذائقــه مشــتری و خواســت آن , 

صــورت گرفتــه  و بســتر را بــرای رقابــت ســالم و توانمنــد در بــازار ایجــاد کــرده ایــم
بــازار محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت , روال ثابــت و یکســانی را نــدارد و بــا توجــه بــه تاثیــرات نــرخ ارز بــر صــادرات و 
همچنیــن بــازار داخــل , در حالــت کلــی ایــن مجموعــه در ظرفیــت تولیــد مــا بیــن 70 و 80 درصــد ظرفیــت تولیــدی اســمی 
ــه افزایــش ظرفیــت و افزایــش  ــا برنامــه هــای توســعه در ســال جــاری تصمیــم ب خــود در حــال فعالیــت مــی باشــد و ب
حجــم تولیــد داریم.محصــوالت ایــن شــرکت بــه 5 دســته کلــی ) کادویــی لوکــس , کادویــی پذیرایــی , محصــوالت تابلتــی , 
محصــوالت ســوپرمارکتی و محصــوالت فلــه ای ( تقســیم شــده و در حــال حاضــر در حــدود 60 نــوع بســته بنــدی در بــازار 

ارائــه مــی گــردد.

حافظ حسینی

مدیر بازرگانی شرکت طعم نوین کرال

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

شهد: مشتری مداری را چگونه تعریف کرده اید؟
ــر همــه واضــح و مبرهــن هســت کــه مجموعــه هایــی موفــق  ب
خواهنــد شــد کــه مشــتری مــدار باشــند.این مشــتریان هســتند 
ــن  ــد.در ای ــی کنن ــخص م ــه را مش ــود مجموع ــا نب ــود ی ــه ب ک
ــا بهتریــن کیفیــت  ــی از قبیــل تولیــد محصــول ب راســتا اقدامات
و اســتفاده از مــواد اولیــه مرغــوب و حفــظ و بهبــود آن در گــذر 
زمــان و اعتمــاد ســازی فــی مابیــن صــورت گرفتــه کــه بازخــورد 
ــه  ــازار و ادام ــای ب ــزون تقاض ــش روزاف ــا افزای ــات ب ــن اقدام ای

ــد قابــل لمــس مــی باشــد. همیــن رون
شــهد: علــت اصلــی حضــور شــما در بیســتمین 

المللــی شــیرینی و شــکالت؟ بیــن  نمایشــگاه 
ــکار نمایشــگاهها در  ــل ان قــدرت عملیاتــی و تاثیرگــذاری غیرقاب
ــی و  ــب ارتباط ــتر مناس ــاد بس ــتای ایج ــروز , در راس ــای ام دنی
عقــد قراردادهــای قابــل توجــه اقتصــادی و آگاه شــدن از نقــاط 
ــن  ــازار در ای ــای ب ــی نیازه ــن بررس ــدرت و همچنی ــف و ق ضع
نمایشــگاه شــرکت نمــوده ایــم و بــه دنبــال ارتقــاء قــدرت فــروش 
و بــاال بــردن ســهم از بــازار و ارائــه و معرفــی محصــوالت بــا برنــد 
جدیــد و ارتبــاط مســتقیم بــا طیــف گســترده مصــرف کننــدگان 

هســتیم. 
ــد  ــی در رون ــای کرونای ــت ه ــد و فرص ــهد: تهدی ش

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــد را چگون ــی تولی حرکت
ــای  ــه ه ــراوان در زمین ــای ف ــر چــه آســیب ه ــا اگ شــیوع کرون
ــا در برخــی  ــال داشــته ام ــه بشــری بدنب ــرای جامع ــون ب گوناگ
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــت های ــن فرص ــکل گرفت ــث ش ــوارد باع م
نیازمنــد انعطــاف پذیــری و شناســایی دقیــق تغییــرات رفتــاری 

مصــرف کننــدگان نهایــی مــی باشــد و بــا توجــه بــه تغییــر 
نــوع مصــرف کننــدگان همــگام بــا ایــن تغییــرات و بــا ارائــه 
ــن راه ,  ــق در ای ــه ای موف ــد و کســب تجرب محصــوالت جدی
ایــن مجموعــه توانســته تــا حــدوده زیــادی تهدیــد را تبدیــل 

بــه فرصــت نمائــد
ــد را  ــی از تولی ــع زدای ــدام مان ــن اق ــهد: مهمتری ش

ــد؟ ــی نمائی ــی م ــه ارزیاب ــد و چگون ــه میدانی چ
مطمئنــا بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت کــه افزایــش مــداوم 
قیمــت هــا از مهمتریــن موانــع رونــق تولیــد در کشــور مــا می 
ــع از شــکل  ــا افزایــش مــدام قیمــت هــا مان باشــد و تــورم ی
گیــری صحیــح مکانیــزم هــای اقتصــادی مــی شــود.همچنین 
بــا توجــه بــه جهــت دهــی اقتصــاد کشــور بــا سیاســت هــای 
پولــی و مالــی کــه دو رکــن اصلــی آن بانــک مرکــزی و وزارت 
اقتصــاد مــی باشــد ســال هاســت تامیــن اعتبــار از سیســتم 
بانکــی و یــا بــازار ســرمایه در کنــار ثبــات قیمــت بازارهــا از 

دغدغــه هــای مهــم تولیــد کننــدگان مــی باشــد
شــهد: آیــا شــما در مســیر برندینــگ از شــبکه هــای 
ــزان  ــه می ــا چ ــد؟ و ت ــرده ای ــتفاده ک ــی اس اجتماع
ــی  ــادی م ــق اقتص ــرای رون ــروزی را ب ــزار ام ــن اب ای

ــی کنیــد ؟ توانیــد ارزیاب
ــه  ــی اســت ک ــی موضوع ــای اجتماع ــبکه ه ــگ در ش برندین
ــی و  ــای اجتماع ــبکه ه ــا گســترش و پیشــرفت ش ــروزه ب ام
رســانه هــای گروهــی , از اهمیــت بســیاری برخــوردار گشــته 
اســت و در ایــن مجموعــه اقدامــات و فعالیــت هایــی صــورت 
گرفتــه کــه در آینــده بازخوردهــا و پالــس هــای مثبتــی را در 

پــی خواهــد داشــت.

ــه الزم  ــت ک ــه ای هس ــر نکت ــان اگ ــهد: در پای ش
ــد؟ ــد بفرمایی ــد بگویی میدانی

ــکالت  ــه مش ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــر اس ــه ذک ــر الزم ب در آخ
و ســختی هــای عدیــده بــرای تولیدکننــدگان در کشــور مــا 
و همچنیــن عــدم حمایــت هــای الزم و حتــی وضــع برخــی 
ــش رو  ــا راه پی ــد , تنه ــق تولی ــع رون ــاد موان ــن و ایج قوانی
ــه   ــی البت ــوالت داخل ــدگان از محص ــرف کنن ــت مص , حمای
محصــوالت بــا کیفیــت مــی باشــد کــه امیــد اســت بــا ایــن 
ــت  ــر زحم ــد و قش ــاق بیوفت ــد اتف ــق تولی ــا رون ــت ه حمای
ــه پیشــرفت در حــال حرکــت باشــد کــه  کــش جامعــه رو ب
پیشــرفت و موفقیــت تولیدکننــدگان همــان موفقیــت و 

ــد. ــی باش ــه م ــرفت جامع پیش
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 رضوان شکالت اولین تولید کننده 
پشمک با طعم ماساال

شــرکت رضــوان شــکالت در راســتای توســعه ی ســبد محصــوالت خــود در ســال 1۳96 اقــدام بــه تاســیس کارخانــه ای در 
اســتان آذربایجــان شــرقی، شهرســتان شبســتر، بخــش دریــان در زمینــی بــه مســاحت 5000 متــر تاســیس گردیــد و پــس 
ــازار  ــه ب ــد و ب ــد تولی ــن واح ــوالت ای ــال 1۳98 محص ــت در س ــت و وزارت بهداش ــی از وزارت صم ــای قانون ــذ مجوزه از اخ

مصــرف وارد شــدند. ماموریــت ایــن واحــد تولیــد محصــوالت گــروه پشــمک بارشــین در انــواع طعــم مــی باشــد. 
ــاال اســتفاده مــی شــود  ــا کیفیــت ب ــرای تولیــد محصــول پشــمک از مــواد مرغــوب و ب در حــال حاضــر در ایــن واحــد ب
حساســیت ایــن امــر بــه قــدری بــوده اســت کــه بــرای طعــم دهنــده هــا از نــوع طبیعــی آن اســتفاده مــی گــردد. شــایان 
ذکــر اســت از آنجاییکــه شــکالت بــاراکا همیشــه بــه امــر کیفیــت توجــه ویــژه ای نمــوده اســت و یکــی از دالیــل اکثــر 
مصــرف کننــدگان طعــم و کیفیــت محصــوالت شــکالت بــاراکا بــوده اســت در حــوزه محصــوالت بارشــین نیــز توجــه ویــژه 

ای بــه ایــن امــر شــده اســت تــا پــا بــه پــا بــا ســایر محصــوالت باعــث حفــظ اعتبــار برنــد گــردد. 
در حــال حاضــر محصــوالت حــوزه پشــمک بارشــین در پنــج طعــم وانیلــی، کاکائویــی، زعفرانــی، کاپوچینــو، ماســاال تولیــد 

مــی گــردد. 
شایان ذکر است شرکت رضوان شکالت اولین تولید کننده پشمک با طعم ماساال در کشور می باشد. 

حسین بایرامی

مدیر کارخانه رضوان شکالت )بارشین(

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

ــتری  ــت مش ــتای رضای ــما در راس ــات ش ــهد: اقدام ش
ــت؟ ــده اس ــف ش ــه تعری چگون

ــه صــورت  - بررســی بازخــورد مصــرف کننــدگان و مشــتریان ب
متنــاوب 

- بررســی محصــوالت مشــابه در بــازار هــای داخلــی و خارجــی 
بــه منظــور توســعه ی ســبد کاال و برطــرف کــردن نیــاز مصــرف 

کننــدگان 
- ایجــاد راه ارتباطــی مســتقیم بــرای دریافــت انتقــادات و 

پیشــنهادات مصــرف کننــدگان 
شــهد: علــت اصلــی حضــور شــما در بیســتمین 

المللــی شــیرینی و شــکالت؟ بیــن  نمایشــگاه 
ــی و  ــگاه، معرف ــور در نمایش ــرکتی از حض ــر ش ــدف ه ــا ه قطع
بازاریابــی محصــوالت خــود مــی باشــد، ایــن شــرکت نیــز از ایــن 
ــد  ــی برن ــال معرف ــه دنب ــه اول ب ــوده و در وهل ــر مســتثنی نب ام
ــدگان و  بارشــین در ذهــن مخاطــب و مشــتریان و مصــرف کنن
ــه مشــتریان  ــد خــود )پشــمک( ب ــی کاالی جدی ــه معرف در ادام

مــی باشــد. 
ــد  ــی در رون ــای کرونای ــت ه ــد و فرص ــهد: تهدی ش

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــد را چگون ــی تولی حرکت
 اپیدمــی کرونــا تاثیــر منفــی زیــادی بــر روی صنعــت غــذا ایجــاد 
کــرده اســت ایــن امــر از آنجــا قابــل بررســی اســت کــه کانــال 
هــای توزیــع حــوزه شــیرینی شــکالت از جملــه قنــادی هــا پــس 
ــه را  ــای فل ــه کااله ــی در ســال 139۸ ارائ ــن اپیدم از شــروع ای
متوقــف کردنــد و ایــن موضــوع باعــث آســیب بــه تولیدکننــدگان 
ایــن حــوزه گردیــد و از بخــش مهمــی از بــازار محــروم ماندنــد. 
از طرفــی دیگــر اگــر بخواهــم از فرصــت هــای بــه وجــود آمــده 
ــوان  ــی ت ــیم، م ــته باش ــاره ای داش ــا اش ــی کرون ناشــی از اپیدم
ــه مصــرف محصــوالت بســته  ــود ک ــر نم ــز ذک ــورد را نی ــن م ای
ــرم  ــدگان محت ــدی شــده تقاضــای بیشــتری دارد و تولیدکنن بن

ــه بســته بنــدی توجــه بیشــتری نماینــد ــه مقول مــی تواننــد ب
شــهد: مهمتریــن اقــدام مانــع زدایــی از تولیــد را چــه 

ــه ارزیابــی مــی نمائیــد؟ میدانیــد و چگون
ــروژه  ــال پ ــه دنب ــه ب ــای آنک ــه ج ــروز ب ــت ام ــوان گف ــاید بت ش
ــز  ــده آن نی ــه آین ــیم ک ــزرگ باش ــای ب ــاح ه ــات و افتت و اقدام

ــع  ــن کار ممکــن در حــوزه مان مشــخص نباشــد، آســان تری
زدایــی از تولیــد، حــل یکبــاره مســاله تامیــن ملزومــات و مواد 
اولیــه و همچنیــن مســاله قیمــت هــای بــی ثبــات آن بــرای 
تولیدکننــدگان فعلــی و آن دســته کــه یــا تعطیــل انــد یــا بــا 
طرفیــت بســیار پاییــن و زیــان ده فعالیــت مــی کننــد باشــد. 
ــه  ــروز ب ــدگان ام ــد تولیدکنن ــد ش ــث خواه ــل باع ــن عم ای
جــای اینکــه صرفــا انــرژی خــود را صــرف تامیــن ملزومــات 
ــه  تولیــد کننــد و نگــران آینــده موجودیــت خــود بماننــد، ب

فکــر توســعه کســب و کار خــود باشــند. 
شــهد: آیــا شــما در مســیر برندینــگ از شــبکه هــای 
ــزان  ــه می ــا چ ــد؟ و ت ــرده ای ــتفاده ک ــی اس اجتماع
ــی  ــادی م ــق اقتص ــرای رون ــروزی را ب ــزار ام ــن اب ای

ــی کنیــد ؟ توانیــد ارزیاب
ــغ و  ــرای تبلی ــا در حــال حاضــر از فضــای مجــازی ب ــه م بل
معرفــی برندبارشــین اســتفاده نمــوده ایــم و بــه ایــن منظــور 
ــت  ــی شــرکت مشــغول فعالی تیمــی مجــزا در واحــد بازاریاب
هســتند. ارزیابــی مــا ایــن اســت کــه امــروز در شــبکه هــای 
اجتماعــی بــه ایــن دلیــل کــه اکثریــت هموطنــان کشــورمان 
ــی  ــد م ــی کنن ــاط دور دســت از آن اســتفاده م ــی در نق حت
ــد خــود را  ــر و ســرعت بیشــتر برن ــم ت ــه ک ــا هزین ــم ب توانی
ــه امــروز در  ــا ب معرفــی نماییــم کــم اینکــه اقداماتــی نیــز ت

ایــن حــوزه انجــام شــده اســت. 
ــه الزم  ــت ک ــه ای هس ــر نکت ــان اگ ــهد: در پای ش

ــد؟ ــد بفرمایی ــد بگویی میدانی
بــه امیــد اینکــه عمــل ارزشــمند تولیــد در کشــور و جامعــه 
مــا بیشــتر از قبــل مــورد توجــه و اقبــال متصدیــان امــر قــرار 
گیــرد و بــه خصــوص بــه کســب و کارهــای کوچــک و بخــش 
خصوصــی )SME( کــه زمینــه ســاز افزایــش تولیدناخالــص 
ــی  ــود. از طرف ــتری داده ش ــای بیش ــتند به ــا هس ــی م داخل
صاحبــان ایــن کســب و کارهــا نیــز بــه دنبــال افزایــش دانــش 
ــود  ــای موج ــت ه ــدی از فرص ــره من ــور به ــه منظ ــود ب خ
ــورت  ــتری را ص ــات بیش ــود اقدام ــب و کار خ ــعه کس توس
دهنــد تــا زمینــه بقــای بیــش از پیــش خــود را فراهــم نمایند
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تکنولوژی و طراحی روز، تامین نیاز مشتری، 
کیفیت باال و قیمت مناسب ویژگی مجموعه 

پایا صنعت سلیمی

ــور در  ــما از حض ــدف ش ــا ه ــوال آی ــن س ــهد:در اولی ش
ــکالت  ــیرینی و ش ــی ش ــن الملل ــگاه بی ــتمین نمایش بیس

ــت؟ ــران چیس ته
بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن رویــداد ســاالنه مــی باشــد یــک اتفــاق 
ــدگان و مصــرف  ــد کنن ــن تولی ــاط بی ــی در جهــت ارتب بســیار عال
ــه  ــی را ب ــای خوب ــه پیامده ــد ک ــی باش ــف م ــن صن ــدگان ای کنن

ــال دارد..  دنب
ــرای  ــا ب ــادی کرون ــای اقتص ــت ه ــد و فرص ــهد: تهدی ش

ــت؟ ــت چیس صنع
بــا توجــه بــه خــاص بــودن تولیــدات شــرکت پایــا صنعــت ســلیمی 
شــرایط کرونایــی نــه تنهــا تهدیــد بــرای مــا نبــوده بلکــه بــه یــک 
فرصــت عالــی تبدیــل شــده کــه بزرگتریــن دلیــل آن اعتمــاد بیــش 

از پیــش مــردم بــه تولیــدات صنعتــی در ایــن شــرایط مــی باشــد.
 شهد: مهمترین مانع تولید چیست؟

بــا توجــه بــه اینکــه پــروژه هــای ســاخت خطــوط اتوماتیــک زمانبــر 
بــوده و عمــده مــواد اولیــه تولیــدات شــرکت مــا وارداتــی مــی باشــد 
ــش  ــب افزای ــی موج ــن واردات ــرات قوانی ــرخ ارز و تغیی ــانات ن نوس

ــه ســاخت خطــوط تمــام اتوماتیــک  ــا اســتفاده از تکنولــوژی و طراحــی روز  اقــدام ب مجموعــه پایــا صنعــت ســلیمی ب
ــان و شــیرینی هــای صنعتــی را نیــز در دســتور کار خــود دارد. ــواع کیــک و کلوچــه نمــوده و تولیــد خطــوط ن ان

در حــال حاضــر شــرکت پایــا صنعــت ســلیمی بــا تمرکــز بــه ســاخت خطــوط تمــام اتوماتیــک بزرگتریــن ســازنده خطوط 
مذکــور در کشــور بــوده و اســتفاده از طراحــی متفــاوت و بــه روز، محصــوالت ایــن شــرکت را از دیگــر تولیــد کننــدگان 

متمایــز کــرده اســت
ــته  ــر و خواس ــا نظ ــق ب ــی منطب ــدات و طراح ــت تولی ــه کیفی ــبت ب ــب نس ــت مناس ــه قیم ــوان ب ــی ت ــه م ــن مجموع ای
مشــتریان و تنــوع شــیوه هــای پرداخــت از جملــه مهمتریــن اقدامــات ایــن شــرکت در  راســتای مشــتری مــداری مــی 

باشــند.
در حــال حاضــر بــا توجــه بــه بــزرگ بــودن پــروژه هــا، ایــن شــرکت قــادر بــه تولیــد 6 خــط تمــام اتوماتیــک انــواع کاپ 

کیــک، الیــه ای و کلوچــه در ســال مــی باشــد.

شهرام سلیمی 

مدیر عامل پایا صنعت سلیمی

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

ــه موجــب  ــه در نتیج ــردد ک ــی گ ــه م ــواد اولی ــای م ــی قیمته ناگهان
متضــرر شــدن شــرکتها در مرحلــه ســاخت و اجــرای پــروژه هــا مــی 

گــردد.
ــای  ــبکه ه ــگ از ش ــیر برندین ــما در مس ــا ش ــهد: آی  ش
اجتماعــی اســتفاده کــرده ایــد؟ و تــا چــه میــزان ایــن ابــزار 
ــی  ــد ارزیاب ــی توانی ــادی م ــق اقتص ــرای رون ــروزی را ب ام

ــد ؟ کنی
بــا توجــه بــه ایــن کــه تولیــدات شــرکت مــا خــاص بــوده و بــازار یابــی 
مــا بــه روش B2B  مــی باشــد شــبکه هــای اجتماعــی خیلــی نقــش 
پرنگــی در بازاریابــی مــا نداشــته و بهتریــن روش، برگــزاری نمایشــگاه 

هــای داخلــی و خارجــی متخصصــی مــی بــا شــد.
شهد: صحبت پایانی:

ــای  ــده و محدودیته ــال ش ــه اعم ــای ناعادالن ــه تحریمه ــه ب ــا توج ب
بانکــی، در صــورت امــکان صــادرات گســترده و رفــع موانــع صادراتــی، 
ایــن صنعــت میتوانــد بازگشــت ارز قابــل توجهــی بــرای کشــور داشــته 

باشــد کــه قابــل تامــل اســت.
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تولید ساالنه هشت هزار تن انواع 
لواشک، تمرهندی ،فرآوردهای یخی

شهد: ابتدا بفرمائید تنوع تولیدات شما چگونه است؟
تولیــد هشــت هــزار تــن انــواع لواشــک .تمرهنــدی 
ــه ای ،  ــورت ورق ــه ص ــال ب ــی و... در س ــای یخ ،فرآورده
ــی ، نوشــابه ای و...  کــه  ــی ، پذیرایــی ، شــکالتی ، آمپول رول
ــی  ــکات ، پاکت ــی ،دای ــدی کارتن ــته بن ــواع طرحهاوبس باان

ــود ــه میش ــازار عرض ــه ب ــف ب ــایزهای مختل ودرس
شــهد: هــدف شــما از حضــور در بیســتمین نمایشــگاه بیــن 

المللــی شــیرینی و شــکالت تهــران چیســت؟
ایجاد فرصت های هدفمند و پرسود فروش

 فراگیری فعالیتهای موثر و فعالیتهای غیر موثر
رشد و توسعه برند

. فروش مستقیم وبدون واسطه
ــرای  ــا ب ــادی کرون ــای اقتص ــت ه ــد و فرص ــهد: تهدی ش

ــت؟ ــت چیس صنع
در دنیایــی کــه ارتباطــات قــوی نقــش بســیار باالیــی دررشــد وتوســعه 
ــا  ــر و مریضــی  ب ــر از مــرگ و می ــان بیمــاری فرات ــرات طغی ــد اث دارن
کندشــدن فعالیت هــای اقتصــادی بــه علــت اختــالل در تولیــد کارکــرد 
ــل  میکنــد محــدود شــدن  زنجیــره ی تأمیــن و عرضــه را نیزمخت
حمــل و نقــل   باعــث کندتــر شــدن فعالیت هــای اقتصــاد ی میشــود 

شــرکت نیکوشــبنم کوهســتان بــا برنــد ســون بــه شــماره ثبــت 154957 درســال 1۳78 بــا هــدف تولیــد و پیونــد صنعــت 
ــر مســتقیم ایجادویکــی از کارخانجــات باســابقه و  ــه صــورت مســتقیم وغی ــر ب ــر 250 نف ــغ ب و کشــاورزی  اشــتغالی بال

فعــال درایــن حــوزه میباشــد . 
ــی  ــوالت باغ ــک محص ــی وارگانی ــع غن ــتفاده از مناب ــی واس ــا نزدیک ــه رقب ــبت ب ــرکت نس ــدی ش ــی تولی ــت رقابت مزی
شهرســتان ،نزدیکــی بــه شــهرکهای صنعتــی) تهیــه مــواد کمکــی وبســته بنــدی ( ومنطقــه آزاد وتجــاری ارس وداشــتن 

نیــروی ماهــر ومجــرب و...
ــا مشــتری  ــه ب ــراردادن خواســته مشــتری،  برخوردمحترمان از اقدامــات شــرکت درراســتای مشــتری مــداری اولویــت ق
ــا ظاهــری » آراســته، مرتــب ، منظــم و تمیــز »، تامیــن کاالهــای باکیفیــت موردنیــاز مشــتری، درنظرگرفتــن شــرایط  ب
بــازار و تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت بــا بهــای تمــام شــده مناســب وارســال ســریع و بموقــع، بــه طــور کلــی مــی تــوان 
گفــت ایجــاد » روح اعتمــاد » و » صداقــت » در محیــط کار از پارامترهــای مهــم مشــتری مــداری اســت و بایــد بــه ایــن 
نکتــه ایمــان بیاوریــم کــه حیــات اقتصــادی مــا بــه رضایــت مشــتریان وابســته اســت و بــدون حضــور مشــتری مــا هــم 

نخواهیــم بــود 

رامیار سنگی

مدیر عامل نیکوشبنم کوهستان

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

و مهم تــر از همــه  تــرس در بیــن مصرف کننــدگان و بنگاه هــا 
منجــر بــه تغییــر الگوهــای مصــرف متــداول و ناهنجاری هــای بــازار 
میشــود امــا یــک مهــم وجــود دارد کــه هرتهدیــد فرصتهایــی را هــم 
ــه  ــد و تجرب ــوع درتولی ــدی ، تن ــته بن ــول دربس ــراه دارد . تح بهم
روشــهای نویــن بازاریابــی وفعالیــت درشــرایط انقبــاض تولیــد شــاید 

ــن دســتاوردهای  آن باشــد . از مهمتری
ــه  ــد را چ ــی از تولی ــع زدای ــدام مان ــن اق ــهد: مهمتری ش

ــد؟ ــی نمایی ــی م ــه ارزیاب ــد و چگون میدانی
تولیــد کشــور مخصوصــاً دردو دهــه اخیرموانــع و دشــواریهای زیادی 
ــد شــده ، سیاســت  ــالی جــان تولی ــورم ب ــرده اســت ت ــه ک راتجرب
هــای مالــی و پولــی غلــط کــه اثراتــش شــدیداً درجامعــه مشــاهده 
میشــود ، بورکراســیهای غیرضــروری وبیــش ازحــد اداری ، ضــرورت 
اصــالح نظــام مالیاتــی  و شــکاف ایجــاد شــده بیــن صنعــت ، ... و 

ســازمانها وارگانهــای ذیربــط و...
ودرپایــان ضمــن تشــکراززحمات کلیــه دســت انــدرکاران وباعنایــت 
بــه حــال نــه چنــدان مســاعد تولیــد تکلیــف اســت کــه هرکــس بــه 
ســهم خــودش دســت صنعــت ، اشــتغال وتولیــد را بگیــرد چراکــه 
نجــات یــک انســان نجــات یــک جامعــه اســت چــه بهتراســت کــه 

ایــن امــر بــا عرضــه محصــوالت ســالم وارگانیــک باشــد. 
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اعظم غفارنیا، مدیر عامل، فرازین خانه شکالت

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

ــه  شــهد: مزیــت هــای تولیــدی و رقابتــی شــما نســبت ب
ــا چیســت؟ رقب

ــاوری و  ــعه و فن ــرکت توس ــتراتژی ش ــه اس ــی ک از انجای
ایجــاد دانــش فنــی بــوده لــذا از ســال 1۳97  بــه عنــوان 
ــتیم  ــت هس ــال فعالی ــان در ح ــش بنی ــرکت دان ــک ش ی
در حــال حاضــر دارای کاملتریــن مجموعــه فــراورده هــای 
تزیینــی قنــادی بــوده کــه بــا تولیــد محصوالتــی ازقبیــل 
ــر و  ــرارت و تخمی ــه ح ــاوم ب ــیلور و مق ــای س ــرآورده ه ف
محصــوالت تزئینــی مقــاوم بــه یــخ زدگــی )کــه در تمامــی 
ــی  ــور م ــده در کش ــد کنن ــا تولی ــوالت تنه ــن محص ای
ــی  ــابه ب ــای مش ــرآورده ه ــور را ازواردات ف ــیم (کش باش

ــم  ــاز کردی نی
شــهد: مشــتری مــداری در عملکــرد شــما چگونــه تعریــف 

مــی شــود؟
انجــام همایــش هــای متعددبــا حضــور سرآشــپزان مجــرب 
ــده  ــرای اشــنایی مصــرف کنن ــی ب ــن الملل ــه بی ــا تاییدی ب
ــتمر  ــالش مس ــا ،ت ــتفاده از آنه ــوه اس ــوالت و نح ــا محص ب
ــرای  ــکر )دیابتی(ب ــدون ش ــوالت ب ــد محص ــت تولی در جه
اســتفاده مشــتریان درگیــر بیمــاری هــای خاص،ســعی در 
آشــنایی وارتبــاط مــداوم بــا مشــتریان در راســتای انجــام 

درخواســت هایشــان.
ــن  ــگاه بی ــتمین نمایش ــور در بیس ــت حض ــهد: اهمی ش

ــکالت؟ ــیرینی و ش ــی ش الملل
ــن  ــی از بهتری ــی یک ــای تخصص ــگاه ه ــور درنمایش حض

ــده  ــد کنن ــن تولی ــتقیم بی ــاط مس ــرای ارتب ــا ب ــکان ه م
ــی  ــاط م ــن ارتب ــر ای ــد ودر اث ــی باش ــده م ــرف کنن ومص
توانیــم از نظــرات وخواســته هــای مصــرف کننــده هــا آگاه 
باشــیم ،محصــوالت جدیدمــان را بــه آنهــا معرفی مــی نماییم 
وآمــوزش هــای الزم را به آنهــا داده و مــوارد درخواســتی انها 
را بررســی کــرده و بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد از آنهــا 

ــم. ــده بگیری ای
شــهد: مهمتریــن اقــدام مانع زدایــی از تولیــد را چــه 

می نماییــد؟ ارزیابــی  چگونــه  و  می دانیــد 
مانــع زدایــی از تولیــد بــدون شــناخت دقیــق موانــع امــکان 
ــد  ــر تولی ــع در ام ــن مان ــر نیســت از نظــر مــن بزرگتری پذی
ــی  ــیار قدیم ــا بس ــه و بعض ــق ومطالع ــدون منط ــررات ب مق
بــدون بــاز نگــری ســازمانهای دولتــی بــوده وعــالوه بــر آن 
ــد  ــان آنهــا مزی ــه رای ایــن قوانیــن توســط مجری تفســیر ب
برعلــت میباشــد مانــع زدایــی  هــا در صورتــی موثــر اســت 
کــه امــر تولیــد از درگیرایــن همــه جنــگ ومشــکالت دســت 

وپــا گیــر داخلــی رهــا شــود.
ــد  ــه الزم میدانی ــت ک ــه ای هس ــر نکت ــان اگ ــهد: در پای ش

ــد؟؟ ــد بفرمایی بگویی
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــن نکت ــم تری ــن ومه ــرم اخری ــه نظ ب
ــی  ــع زدای ــد و از ان مان ــدا نمیکن ــق پی ــعار،تولید رون ــا ش ب
نمیشــود بلکــه بــا آزاد ســازی تولیــد وتجــارت وایجادرقابــت 

ــود ــر میش ــکان پذی ــم ام ــن مه ــه ای ــت ک ــالم اس س

 سحرآمیز، روز نو، محصول نو 
ــن  ــالیانه 1500ت ــمی س ــت اس ــا ظرفی ــکالت ب ــواع ش ــد ان ــت تولی ــاه 1۳87 جه ــکالت درتیرم ــه ش ــن خان ــرکت فرازی ش
ــازار  ــا دو برنــد ثبتی:ســحرآمیز در ب تاســیس گردیــد و در شــهریور ســال 1۳88بــه بهــره بــرداری رســید. هــم اکنــون ب

ــد. ــی و خارجــی فعالیــت میکن ــازار هــای داخل ــل در ب ــی و هانســل وگرت هــای داخل
محصوالت تولیدی شرکت در چهار رده عبارتند از شکالت صنعتی –فرارورده های تزیینی–دراژه-کرم ها میباشند.

در حــال حاضــر محصــوالت شــرکت عــالوه بر لــوازم قنــادی هــا و کارگاه هــای شــیرینی پــزی در کارخانجات کیــک و کلوچه 
و بســتنی و دســر در سراســر کشــور شــناخته شــده و مــورد اســتفاده بــوده و بــه کشــورهای عراق،افغانستان،ترکمنســتان 

و.....نیــز صــادر می شــود.
ایــن شــرکت دارای بخــش تحقیــق و توســعه )R&D( بســیارفعالی بــوده و هــر روز بــا نــو آوری محصــوالت جدیــد رابــه 

مجموعــه کاالهــای تولیــدی اضافــه مــی نمایــد . 
ــرکت  ــا در ش ــت ه ــه فعالی ــه هم ــر لوح ــو)NEW DAY NEW PRODUCT(س ــول ن ــو محص ــز روز ن ــحر آمی ــعار س ش
میباشــدو شــرکت خانــه شــکالت بــا ایجــاد تنــوع فــراوان و رنگیــن کمانــی از رنگهــای شــاد و  دلپذیــر ســعی کردهکــه 

نیــاز مشــتریان را فراهــم کــرده ورضایــت آنهــا را همــراه داشــته باشــد. 

 نخستین تولیدکننده ی 
سدیم اسیدپیروفسفات و 

بیکینگ پودر

ــه  ــدات ب ــدی تولی ــته بن ــوال؛ دس ــن س ــهد: در اولی ش
ــی تقســیم بنــدی شــده اســت؟ چــه بخــش های

)بیکینــگ  مختلــف  هــای  طعــم  و  رنــگ  در  کاال  تعداد11قلــم 
کیک،بهبوددهنــده  پیروفســفات،پودرکیک،ژل  اســید  پودر،ســدیم 
ــر  ــه مغزی،خمی ــه تزئینــی قنادی،ژل ــب ،ژل ــودری و مایع،روغــن قال پ
فوندانــت ،شــکالت تختــه( کلیــه مــوارد مصــرف قنــادی و کارخانجــات 

ــه ــک و کلوچ ــد کی تولی
شــهد: علــت اصلــی حضــور شــما در بیســتمین نمایشــگاه 

بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت؟
عرضــه و معرفــی محصــوالت جدیــد شــرکت و آشــنایی بــا مشــتریان 

جدیــد. 
ــه  ــد را چ ــی از تولی ــع زدای ــدام مان ــن اق ــهد: مهمتری ش

ــد؟ ــی نمایی ــی م ــه ارزیاب ــد و چگون میدانی
رهایی از ساختار پروکراسی اداری و آزادسازی یارانه های دولتی

ــد حرکتــی  شــهد: تهدیــد و فرصــت هــای کرونایــی در رون
ــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ تولیــد را چگون

ــتین  ــخ نخس ــوده و در آن تاری ــت نم ــه فعالی ــروع ب ــودر ش ــگ پ ــی و بیکین ــفات خوراک ــد فس ــت تولی ــال 1۳54 جه در س
ــوآوران  ــرکت بهبودن ــال 1۳95 ش ــوده در س ــودر ب ــگ پ ــفات و بیکین ــدیم اسیدپیروفس ــده س ــد کنن ــا تولی ــده و تنه تولیدکنن
ــه مغــزی، خمیــر فوندانــت و  شــکالت ایجــاد نمــوده  ــه هــای تزئینــی ، ژل ماندگارجهــت تولیــد بهبوددهنــده هــای خوراکی،ژل

اســت.
کیفیــت محصــول ، ســبد محصــول ، قیمــت رقابتــی و خدمــات تخصصــی پــس از فــروش از مزیــت هــای رقابتــی ایــن مجموعــه 
اســت کــه بــا خدمــات تخصصــی پــس از فــروش، توجــه بــه نقطــه نظــرات مشــتریان، مشــتری مــداری را در ســرلوحه فعالیــت 

خــود قــرار داده اســت

امیرحسین قدسی
مدیر عامل فسفات شیمیایی خراسان 

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

ــه تولیــدات خانگــی  ــزوم توجــه ب باتوجــه در شــرایط پیــش آمــده ل
ــرار  ــل ق افزایــش یافتــه و طبعــا تولیــدات صنفــی و صنعتــی مــورد تحوی

ــوده ــرات مســتثنا نب ــن اث ــه از ای ــن مجموع ــه و ای گرفت
شــهد: آیــا شــما در مســیر برندینــگ از شــبکه هــای اجتماعــی 
ــزار امــروزی را  ــن اب ــا چــه میــزان ای ــد؟ و ت اســتفاده کــرده ای

بــرای رونــق اقتصــادی مــی توانیــد ارزیابــی کنیــد؟
ــه شــرایط موجــود و محدودســازی فضــای مجــازی چشــم  بلــه باتوجــه ب
ــود از فضــای مجــازی  ــه بهب ــداوم و رو ب ــداز روشــن جهــت اســتفاده م ان

ــدارد. وجــود ن
شــهد: در پایــان اگــر نکتــه ای هســت کــه الزم میدانیــد بگویید 

؟ یید ما بفر
ــه شــرایط تولیــد و شــرایط اقتصــادی کل  ــا توجــه ب انتظــار مــی رفــت ب
ــگاه  ــای نمایش ــه ه ــوص هزین ــرم در خص ــدگان محت ــور، برگزارکنن کش
ــی  ــتری م ــاعدت بیش ــه داران مس ــاب غرف ــویه حس ــوه تس ــه و نح و غرف

ــد. فرمودن
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»شکوالیف« تولید تخصصی شکالت و فراورده های 
کاکائویی در تنوع مختلف بسته بندی

ــا  ــکوالیف ب ــوالت ش ــی محص ــت رقابت ــهد: مزی ش
تولیــدات مشــابه چیســت؟

ــد  ــه تولی ــدام ب ــا اق ــوژی هــای روز دنی ــا تکنول ــار ب ــن ب ــرای اولی ب
ــم ــوده ای ــاوت نم ــای متف ــدی ه ــگ در بســته بن شــکالت چهاررن

ــه  ــود چگون ــرد خ ــداری را در علملک ــتری م ــهد: مش ش
ــد؟ ــرده ای ــف ک تعری

مشــتری مــداری در حقیقــت نوعــی فرهنــگ ســازمانی اســت کــه 
ــا مشــتریان می شــود. مشــتری  باعــث ایجــاد رفتارهــای مناســب ب
فــروش  افزایــش  سیاســت های  از  یکــی  می تــوان  را  مــداری 
ســازمان دانســت کــه هــدف اصلــی آن تمرکــز بــر رضایــت مشــتری 
بــوده و برخــالف ســایر سیاســت های فــروش مســتقیماً بــا قیمــت، 
ــب  ــدارد بلکــه هــدف جل محصــول، کیفیــت و خدمــات ســروکار ن
رضایــت مشــتری، بــه بــرآورده کــردن نیازهــای وی می باشــد کــه 
اقداماتــی نظیــر  ارتبــاط متقابــل بــا مشــتری، صداقت فروشــندگان، 
ادب  و  احتــرام  فــروش،  از  پــس  خدمــات  مناســب،  تحویــل 

ــردد. ــه مشــتری انجــام میگ ــوش دادن ب فروشــندگان، گ
ــگاه  ــتمین نمایش ــور در بیس ــما از حض ــدف ش ــهد: ه ش

صنایــع غذایــی مقــدم، از ســال 1۳9۳ بــا هــدف تولیــد شــیرینی و شــالت در شــهرک صنعتــی  عالــی نســب  واقــع 
در اســتان آذربایجــان شــرقی اقــدام بــه احــداث کارخانــه نمــوده، و بــا خریــد ماشــین آالت از آخریــن تکنولــوژی کشــور 
ســوئیس و ایتالیــا در ســال 1۳96 خــط تولیــد خــود را تکمیــل کــرده اســت.این کارخانــه از نیمــه دوم ســال 1۳97 بــا نــام 
تجــاری شــوکوالیف شــروع بــه کار کــرده و بــا تولیــد شــکالت چهاررنــگ مغــزدار بــرای اولیــن بــار در ایــران بــا ایجــاد 
تنــوع و بســته بنــدی در طعمهــای متنــوع اقــدام بــه نــوآوری نمــوده و توانســته در مــدت زمــان بســیار کوتــاه و رضایــت 
مشــتریان را در داخــل و خــارج از کشــور جلــب نمایــد  و شــکوالیف تولیــد تخصصــی شــکالت و فــراورده هــای کاکائویــی 

در تنــوع مختلــف بســته بنــدی را دارد

ــت؟ ــران چیس ــکالت ته ــیرینی و ش ــی ش ــن الملل بی
ارائــه و معرفــی محصــوالت ، ارتبــاط مســتقیم بــا طیــف گســترده 
مصــرف کننــدگان و آشــنایی بــا ســلیقه آنــان، ارتقــا قــدرت فروش 

و بــاال بــردن ســهم بــازار 
ــرای  ــا ب ــادی کرون ــای اقتص ــت ه ــد و فرص ــهد: تهدی ش

ــت؟ ــت چیس صنع
ــران در بخــش اقتصــادی عرضــه و  ــا در ای ــه دنبــال شــیوع کرون ب
تولیــد و تقاضــا را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت  کــه تولیدکنندگان 
ــا مشــکالت فراوانــی از قبیــل  تامیــن مــواد اولیــه و لجســتیک،  ب

کاهــش  تولیــد و فــروش و بهــره وری مواجــه شــده انــد
ــه  ــد را چ ــی از تولی ــع زدای ــدام مان ــن اق ــهد: مهمتری ش

ــد؟ ــی نمایی ــی م ــه ارزیاب ــد و چگون میدانی
تولیــد در ایــران مشــکالت متعــددی از قبیــل عــدم تامیــن مــواد 
اولیــه را دارد مهمتریــن اقــدام جهــت مانــع زدایــی از تولیــد، روان 
ــواد  ــت واردات م ــد دول ــد میباش ــه تولی ــواد اولی ــازی واردات م س

ــرار دهــد ــه عهــده تولیــد کننــدگان ق اولیــه را ب

محمد مقدم شیبای

مدیر عامل صنایع غذایی مقدم

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

عباس احمدی؛

 مدیر کل فروش صنف و صنعت و مدیرعامل شرکت طلوع پخش آفتاب

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

شهد: مزیت های تولیدی و رقابتی شما چیست؟
ــهر را  ــی بهش ــرکت صنعت ــی ش ــدی و رقابت ــای تولی ــن مزای ــی تری اصل

ــود ــوان نم ــل عن ــرح ذی ــه ش ــوان ب میت
- تامین مواد اولیه با کیفیت با توجه به استانداردهای داخلی 

ــد و  ــه تولی ــا در زمین ــای روز دنی ــوژی ه ــن تکنول - برخــورداری از آخری
ــدی و ماشــین آالت بســته بن

- در اختیــار داشــتن مجهزتریــن آزمایشــگاههای کنتــرل کیفیــت ، 
ــوالت در  ــرد محص ــگاه کارب ــی ، آزمایش ــای تخصص ــژه روغنه ــوت وی پایل
صنایــع مختلــف و همچنیــن آزمایشــگاه همــکار اداره اســتاندارد منطبــق 

17025 ISO ــتاندارد ــا اس ب
ــع گســترده در سراســر کشــور  )شــرکت  ــدی از شــبکه توزی ــره من - به

ــاب(  ــوع پخــش آفت طل
ــت  ــی   B2B  و HRC  جه ــروش تخصص ــم ف ــدی از تی ــره من - به
تامیــن کاالی مــورد نیــاز صنایــع و اصنــاف کشــور ) کارخانجــات ،هتــل 

ــا و...(  ــادی ه ــا ، قن ــگ ه ــا، کیترین ــا ، رســتوران ه ه
- بهره مندی از تیم تخصصی خدمات مشتریان 

- توانایی تولید محصوالت اختصاصی با توجه به نیاز هر صنعت
شهد: تنوع تولیدات شما در چه دسته بندی است؟

تولیــد بیــش از 30 نــوع کاال شــامل انــواع شــورتنینگ هــا ، مارگاریــن هــا 
انــواع روغنهــای ســرخ کردنــی و پخــت و پــز و روغــن هــای فلــه میباشــد 
کــه در حــوزه صنعــت محصــوالت ویــژه در بخشــهای مختلــف از جملــه 
صنایــع کیــک و کلوچــه، شــکالت ،قنــادی هــا ، رســتوران هــا و صنایــع 

لبنــی تولیــد و عرضــه میگــردد.
شــهد: اهمیــت حضــور در نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و 

شــکالت؟

از اصلــی تریــن دالیــل حضــور شــرکت صنعتــی بهشــهر در بیســتمین 
نمایشــگاره شــیرینی و شــکالت میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود

ــالهای  ــا در س ــی از آنه ــن برخ ــه تامی ــد ک ــوالت جدی ــی محص - معرف
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــق واردات ص ــته از طری گذش

ــا مشــتریان و تعامــالت هرچــه بیشــتر در جهــت  - ارتبــاط مســتقیم ب
تامیــن نیازهــای ایشــان

- آشنایی با آخرین تحوالت بازار صنعت غذا
- ارتباط با تامین کنندگان 

ــاد  ــت ایج ــه ای در جه ــب و حرف ــتری مناس ــود آوردن بس ــه وج - ب
ــع  ــت صنای ــق مارک ــعه و رون ــه توس ــر ب ــن ام ــه ای ــی ک ــازاری رقابت ب

ــد. ــد انجامی ــی خواه غذای
را چــه  تولیــد  از  مانع زدایــی  اقــدام  شــهد: مهمتریــن 

؟ نیــد ا می د
در ایــن زمینــه میتــوان بــا رفــع فرایندهــای پیچیــده واردات مــواد اولیــه 
و بــه تبــع آن  ایجــاد فضــای آزاد رقابتــی در زمینــه فــروش محصــوالت 

اقــدام نمــود.
ــد  ــه الزم میدانی ــت ک ــه ای هس ــر نکت ــان اگ ــهد: در پای ش

ــد؟؟ ــد بفرمایی بگویی
ــی  ــود مبن ــی خ ــط مش ــالت و خ ــق رس ــهر طب ــی بهش ــرکت صنعت ش
ــودن ایــن  ــا کیفیــت و در دســترس ب ــر عرضــه و تولیــد محصــوالت ب ب
ــی محصــول  ــع کشــور و همچنیــن فراوان ــرای تمــام صنای محصــوالت ب
اقــدام بــه ســرمایه گــذاری مجــدد جهــت تولیــد محصــوالت تخصصــی 
ــوالت  ــری از محص ــترده ت ــف گس ــا طی ــه زودی ب ــه ب ــت ک ــوده اس نم
ــت  ــته در خدم ــون گذش ــد همچ ــت تولی ــش ظرفی ــن افزای و همچنی

ــود. ــد ب ــرم خواه مشــتریان محت

گروه صنعتی بهشهر، بزودی با طیف 
وسیع تری از محصوالت در خدمت مشتریان 

شــرکت صنعتــی بهشــهر بــا بیــش از 65 ســال ســابقه، قدیمی تریــن و بزرگ تریــن شــرکت تولیــد روغن هــا و چربی هــای 
خوراکــی در ایــران اســت. ایــن شــرکت بــا همــکاری نیروهــای متخصــص و کارآزمــوده و بهره گیــری از تکنولــوژی بــه روز 
ــپزی و  ــوص آش ــی مخص ــای نبات ــواع روغن ه ــت، ان ــرل کیفی ــی و کنت ــدرن تحقیقات ــگاه های م ــز آزمایش ــرفته و نی و پیش

قنــادی و روغنهــای تخصصــی  صنــف و صنعــت را بــا بهتریــن کیفیــت در اختیــار مصرف کننــدگان قــرار می دهــد.
در ضمــن شــرکت طلــوع پخــش آفتــاب نیــز بــا دارا بــودن شــعب مختلــف در سراســر کشــور مســئولیت توزیــع انحصــاری 

محصــوالت شــرکت صنعتــی بهشــهر را در اقصــی نقــاط کشــور بــر عهــده دارد. 
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پــس از ســلولز، نشاســته یکــی از فراوانتریــن کربوهیــدرات هــا در طبیعــت اســت. ایــن مــاده یــک پلــی ســاکارید 
ذخیــره ای در گیاهــان آلــی مــی باشــد کــه نقــش مهمــی در تغذیــه انســان ایفــا مــی کنــد. نشاســته پلیمــری مــی باشــد 
ــای  ــتفاده از پیونده ــا اس ــته، ب ــاختار نشاس ــز در س ــای گلوک ــول ه ــت. مولک ــده اس ــکیل ش ــز تش ــای گلوک ــه از واحده ک

گلیکوزیــدی α)1,4( و تــا حــدودی α)1,6( بــه هــم متصــل شــده انــد. 

کاربرد نشاسته در صنایع نانوایی و قنادی

دکتر میالد پرو
کارشناس تحقیق و توسعه پاالیشگاه غالت زر

ــژه در  ــا بوی ــیرینی ه ــا ش ــان ی ــی در ن ــزاء اصل ــته از اج     نشاس
محصــوالت بــدون گلوتــن اســت کــه نقــش آن در ایــن محصــوالت 
ایجــاد ســاختار و بافــت در محصــول نهایــی مــی باشــد. امــا بــا ایــن 
ــه عنــوان عامــل ژل  ــاً ب وجــود، در صنعــت قنــادی، نشاســته عمدت
ــود  ــه منظــور بهب ــی شــود. ب ــده اســتفاده م ــوام دهن ــا ق ــده ی کنن
ــه  ــرد ک ــالح ک ــوان آن را اص ــی ت ــته، م ــردی نشاس ــواص عملک خ
تحــت عنــوان نشاســته هــای اصــالح شــده شــناخته مــی شــوند.

مشــتقات نشاســته در صنایــع نانوایــی و قنــادی بــه منظــور 
جایگزیــن کــردن گلوتــن در محصــوالت بــدون گلوتــن، جایگزیــن 
ــان و  ــی ن ــر در بیات ــل تأخی ــا، عام ــگ شــیرینی ه ــی در فیلین چرب
ــی نشاســته،  ــه دلیــل فراوان ــد. ب ــرار مــی گیرن ... مــورد اســتفاده ق
ارزان بــودن و غیــر ســمی بــودن آن، مــی تــوان انتظــار داشــت کــه 

ــد. ــش یاب ــد افزای ــد محصــوالت جدی ــرای تولی ــرد آن ب کارب

مشتقات نشاسته در تولید نان
ــت  ــر کیفی ــته ب ــتقات نشاس ــتفاده از مش ــای اس ــل مزای ــه دلی    ب
محصــول نهایــی، ایــن مــواد در فرموالســیون نــان هــا مورد اســتفاده 
قــرار گیرنــد. ایــن ترکیبــات مــی تواننــد بیاتــی نــان را بــه تأخیــر 
ــش  ــول، افزای ــت محص ــظ رطوب ــبب حف ــن س ــد و همچنی اندازن
ــی شــوند.  ــدگاری محصــول نهای ــش مان ــان و افزای ــرص ن حجــم ق
ــیون  ــه فرموالس ــده ب ــالح ش ــای اص ــته ه ــزودن نشاس ــالوه، اف بع
ــه جــای نشاســته خــام، ســبب تولیــد محصــول یکنواخــت  ــان ب ن
ــا خــواص کنتــرل شــده مــی شــود زیــرا خــواص نشاســته هــای  ب
ــچ متغیــر اســت. از جملــه مشــتقات نشاســته کــه  ــا ب ــچ ب خــام، ب
ــته  ــه نشاس ــوان ب ــی ت ــود م ــی ش ــتفاده م ــی اس ــع نانوای در صنای

هــای پــری ژالتینــه، کــراس لینــک شــده و پایــدار شــده و همچنیــن 
ــرد. ــاره ک مالتودکســترین اش

مشتقات نشاسته در کیک ها، مافین ها و کوکی ها
   خمیرهــای کیــک، مافیــن و براونــی هــا، دیسپرســیونی از آرد، شــکر، 
ــاز  ــک ف ــده، نمــک و ی ــل حجــم دهن ــرغ، شــورتنینگ، عوام تخــم م
ــر  ــا شــیر اســت، مــی باشــد. برخــالف خمی ــع کــه معمــوالً آب ی مای
ــی  ــتری آب م ــدار بیش ــوالت دارای مق ــن محص ــای ای ــان، خمیره ن
ــوالت را  ــه محص ــن گون ــته در ای ــرد نشاس ــار و عملک ــه رفت ــند ک باش
ــه  ــته ب ــی، نشاس ــوالت کیک ــد. در محص ــی ده ــرار م ــر ق ــت تأثی تح
عنــوان یــک ســاختار دهنــده ناشــی از حــرارت عمــل مــی کنــد کــه 
مســئول تبدیــل خمیــر آبکــی بــه یــک ســاختار جامــد متخلخــل مــی 
باشــد. بویــژه حیــن حــرارت دادن، گرانــول هــای نشاســته در خمیــر 
کیــک، آب را جــذب مــی کننــد و متــورم مــی شــوند در نتیجــه ســبب 
ــدار  ــور مق ــل حض ــه دلی ــود. ب ــی ش ــر م ــکوزیته خمی ــش ویس افزای
زیــادی آب در خمیــر محصــوالت کیکــی، تقریبــاً همــه گرانــول هــای 
نشاســته، ژالتینــه مــی شــوند در نتیجــه ســبب ایجــاد یــک ســاختار 
جامــد کــه حبــاب هــای هــوا در آن محبــوس شــده انــد، مــی شــود. 

بعــد از ســرد شــدن، ســاختار متخلخــل کیــک شــکل مــی گیــرد. 
ــه  ــان ژالتین ــه زم ــادی ب ــی کیــک، بســتگی زی حجــم و ســاختار نهای
ــبب  ــر دو س ــد، ه ــریع و کن ــدن س ــه ش ــته دارد. ژالتین ــدن نشاس ش
کاهــش حجــم کیــک مــی شــوند. یکــی از روش هــای کنتــرل زمــان 
ژالتینــه شــدن، جایگزیــن کــردن بخشــی از آرد فرموالســیون کیــک 

ــا نشاســته اصــالح شــده مــی باشــد.  ب
ــد آرد  ــردن 10، 20 و 30 درص ــن ک ــر جایگزی ــق، تأثی ــک تحقی در ی
بــا چهــار نــوع نشاســته اصــالح شــده حاصــل از ذرت )پــری ژالتینــه، 
ــا اســید، کــراس لینــک شــده و دکســترین شــده(  هیدرولیــز شــده ب
ــیون  ــده در فرموالس ــالح ش ــته اص ــتفاده از نشاس ــه اس ــان داد ک نش
کیــک ســبب افزایــش نرمــی کیــک و مانــدگاری محصــول مــی شــود.
پاالیشــگاه غــالت زر، بزرگتریــن پاالیشــگاه غــالت در ایــران مــی باشــد 
ــر پایــه نشاســته را  ــواع محصــوالت ب ــا فــرآوری ذرت، ان ــه ب کــه روزان
ــوز و گلوکــز، مالتودکســترین،  ــد. شــربت هــای فروکت ــد مــی کن تولی
دکســتروز و نشاســته از محصــوالت اصلــی ایــن مجموعــه مــی باشــد 

کــه در مصــارف مختلــف غذایــی، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

در صنعت شیرینی و شکالت ایران چه می گذرد؟

در حــال حاضــر تعــداد 1100 واحــد بــا ظرفیــت اســمی 1/7 
ــد  ــه تولی ــن در زمین ــون ت ــد 1/3 میلی ــزان تولی ــن و می ــون ت میلی
انــواع محصــوالت صنعــت شــیرینی و شــکالت فعالیــت مــی کننــد. 

تبریز؛ قطب صنعت شکالت در ایران
ــان و  ــان، خراس ــی، اصفه ــرقی و غرب ــان ش ــای آذربایج ــتان ه اس
تهــران جــزو بهتریــن تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت صنعتــی 
محســوب مــی شــوند. ســهم آذربایجــان شــرقی از 60 درصــد 
صــادرات شــکالت و شــیرینی ایــران باعــث شــده تبریــز بــه عنــوان 
قطــب ایــن صنعــت حــرف اول تولیــد را بزنــد. همچنیــن 50 درصــد 
از بیســکویت و شــکالت ایــران در تبریــز تولیــد مــی شــود و بیــش 
ــود  ــهر وج ــن ش ــیرینی و شــکالت در ای ــدی ش ــد تولی از ۸50 واح
ــادر  ــان ص ــور جه ــش از 50 کش ــه بی ــا ب ــوالت آنه ــه محص دارد ک

مــی شــود. 
میــزان تولیــد صنعــت شــیرینی و شــکالت کشــور در ســال گذشــته 
حــدود یــک میلیــون و 700 هــزار تــن بــوده اســت، صنعــت 
بیســکویت و کیــک طــی ســالهای اخیــر در کشــور رشــد چشــگیری 
داشــته اســت کــه در حــال حاضــر ســالیانه 700 تــا ۸00 هــزار تــن 

بیســکویت و کیــک درکشــور تولیــد مــی شــود.
شــیرینی و شــکالت؛ نیمــی از صــادرات صنایــع غذایــی را 

ــت دربرگرفته اس
ــری  ــم گی ــش چش ــر افزای ــه اخی ــی در ده ــکالت ایران ــادرات ش ص
داشــته و همــواره مقــام اول را در صنایــع غذایــی کشــور بــه خــود 
ــا جایــی کــه ســاالنه حــدود 600 میلیــون  اختصــاص داده اســت ت
ــیرینی و  ــت ش ــراه دارد. صنع ــه هم ــور ارزآوری ب ــرای کش دالر ب
شــکالت نیمــی از صــادرات صنایــع غذایــی را بــه خــود اختصــاص 
ــن مقاصــد  ــراق از مهــم تری داده اســت. کشــورهای افغانســتان و ع
ــن  ــوند. همچنی ــی ش ــوب م ــوزه محس ــن ح ــران در ای ــی ای صادرات

کشــورهای ارمنســتان، ســوریه، ازبکســتان، قزاقســتان و عــراق را 
ــوند. در  ــی ش ــوب م ــران محس ــی ای ــای صادرات ــده بازاره از عم
ــت شــیرینی و  ــدی صنع حــال حاضــر مجمــوع محصــوالت تولی

ــه 66 کشــور جهــان صــادر مــی شــود. ــران ب شــکالت ای
ایــن صنعت براســاس آمارهــای رســمی چهارمین ارزش افــزوده را 
در بیــن صنایــع غذایــی کشــور داشــته و توانســته زمینــه اشــتغال 
ــا غیرمســتقیم  ــه طــور مســتقیم ی ــر را ب ــزار نف بیــش از 300 ه
ــازار  ــی ارزش ب ــد، براســاس آمارهــای جهان در کشــور فراهــم کن
محصــوالت شــیرینی و شــکالت در منطقــه خاورمیانــه و آســیای 
ــن  ــران از ای ــه ســهم ای ــرآورد شــده ک ــارد دالر ب ــه 10 میلی میان
بــازار 5 درصــد اســت و بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای خالــی ایــن 

رقــم مــی توانــد تــا 20 درصــد نیــز افزایــش یابــد.
نبــود نقدینگــی، ســرمایه در گــردش و رکــود حاکــم بــر جامعــه 
از مشــکالت اصلــی تولیدکننــدگان شــکالت در ایــران محســوب 
مــی شــود و رونــق ایــن صنعــت بــه حمایــت دولــت و مســئولین 
نیــاز دارد. هزینــه هــای تولیــد در ایــن صنعــت بســیار بــاال بــوده 
ــا برندهــای  ــا ب ــت م ــدرت رقاب ــا افزایــش قیمــت هــا ق ــا ب و تبع
خارجــی موجــود در ســطح کشــور کاهــش مــی یابــد و از آنجایــی 
کــه بخــش عمــده ای از ایــن محصــوالت بــه صــورت قاچــاق وارد 
کشــور مــی شــود ایــن محصــوالت قاچــاق بــه طــور سیســتماتیک 

جایگزیــن مصــرف کاالهــای تولیــد داخــل مــی شــوند.
امیدواریــم بــا تــالش و حمایــت هرچــه بیشــتر مســئولین از ایــن 
صنعــت و فرهنــگ ســازی و تشــویق مــردم بــه مصــرف شــکالت 
هــای ایرانــی ایــن صنعــت روز بــه روز در کشــور رونــق و توســعه 
بیشــتری یافتــه و بــه خودکفایــی کامــل برســیم و نیــز بــه جایگاه 

قابــل قبولــی در بازارهــای جهانــی دســت پیــدا کنیــم.

 مهدی کریمی، 
عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور

ــدارد.  ــی ن ــز همچــون بســیاری از کشــورها ســابقه ای چنــدان طوالن ــران نی ــد و مصــرف شــکالت در ای تولی
ــدازی  ــز راه ان ــرادر در تبری ــط دو ب ــش توس ــال پی ــدود 60 س ــران ح ــازی در ای ــکالت س ــه ش ــن کارخان اولی
شــد. صنایــع شــیرینی و شــکالت در گــروه صنایــع جدیــدی هســتند کــه از آغــاز فعالیــت آنهــا در ایــران 
ــازار، اســتفاده  ــه اســتقبال مصرف کننــدگان در ب ــا توجــه ب ــا ایــن صنعــت ب ــادی نمی گــذرد ام ســال های زی
ــوالت،  ــن محص ــن ای ــه تامی ــایه ب ــورهای همس ــاز کش ــن نی ــد و همچنی ــش تولی ــای روز در بخ از فناوری ه
توانســته جایــگاه بســیار مناســبی را در بخــش تولیــد و صــادرات غیرنفتــی کشــور بــه خــود اختصــاص دهــد
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مشوق های جدید صادراتی در راه است؟
هر چند هنوز تکلیف وزارت صمت در دولت سیزدهم نهایی نشده است اما به نظر می رسد دولت رئیسی در سال اول فعالیت 

خود باید طرح هایی را که در دولت دوازدهم نهایی شده را به اجرای نهایی برساند.

ایــران  صــادرات  کنفدراســیون  رئیــس  الهوتــی،  محمــد 
صــادرات  از  حمایــت  بســته  از  کــه  آنچــه  می گویــد 
غیرنفتــی بــه صنــدوق توســعه ملــی و تســهیالت بانکــی آن 
مربــوط اســت تــا حــد زیــادی اجرایــی شــده و تعــدادی از 
منــد شــده اند. بهــره  آن  مواهــب  از  شــرکت های صادرکننــده 

 
امــا  ســاالنه  بودجــه  بــه  مربــوط  بخــش  در  او،  گفتــه  بــه 
عملکــرد بســیار محــدود بــوده و بــه طــور میانگیــن کمتــر از 
پنــج درصــد تســهیالت پیــش بینــی شــده در ایــن بخــش 
ــرد  ــزی ک ــه ری ــوری برنام ــد ط ــن رو بای ــوند. از ای ــی می ش اجرای
می شــود،  صادرکننــدگان  از  حمایــت  از  صحبــت  وقتــی  کــه 
الاقــل در عرصــه عمــل کار بــه طــور کامــل اجرایــی شــود.

 
ــعه  ــازمان توس ــاال س ــادات، ح ــن انتف ــده ای ــرح ش ــال مط ــه دنب ب
تجــارت خبــر از آن داده کــه تــالش می شــود بــا اســتفاده از حداکثــر 
ظرفیــت، حمایــت از صادرکننــدگان بــه مرحلــه اجــرا برســد.

 
دبیــر کارگــروه مشــوق های صادراتــی ســازمان توســعه تجــارت ایران  
ــی توســط  ــت از صــادرات غیرنفت ــالغ بســته حمای ــه اب ــا اشــاره ب ب
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن ابــالغ دســتورالعمل 
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: در بســته  مربوطــه توســط وزی
حمایــت از صــادرات غیــر نفتــی 960 میلیــارد تومــان جهــت حمایت 

و تشــویق صادرکننــدگان در نظرگرفتــه شــده اســت کــه پیگیری هــا 
جهــت تخصیــص تمــام یــا بخشــی از ایــن بودجــه در حال انجام اســت.

 
ــا  ــوق ه ــت مش ــه پرداخ ــدواری از اینک ــراز امی ــا اب ــری ب ــان قم احس
هماننــد ســال قبــل هدفمنــد صــورت بگیــرد، اظهــار کــرد: در ســال 
ــوق های  ــد مش ــادل 50 درص ــان مع ــارد توم ــدود 17میلی ــته ح گذش
صادراتــی تخصیصــی جهــت پرداخــت کمک ســود تســهیالت صادراتی 
ــارد  ــش از 4000میلی ــاس بی ــن اس ــر ای ــه ب ــد ک ــه ش ــر گرفت در نظ
تومــان از تســهیالت دریافتــی توســط صادرکننــدگان تحــت پوشــش 
کمــک ســود تســهیالت قــرار گرفتــه و ایــن دســته از صادرکننــدگان 
ــی خــود مشــمول  ــی صادرات ــی و خدمات ــای کاالی ــر اســاس گروه ه ب
دریافــت میانگیــن  4 واحــد درصــد بــه عنــوان کمــک ســود شــدند.   

 
ــده  ــدود 200صادرکنن ــده ح ــیده ش ــدات اندیش ــا تمهی ــزود: ب وی اف
ایــن مشــوق ها شــده اند و کلیــه متقاضیــان  مشــمول دریافــت 
کرده انــد.   اســتفاده  حمایت هــا  ایــن  از  شــرایط  واجــد 

 
ــز  ــالجاری نی ــه داد: در س ــی ادام ــوق های صادرات ــروه مش ــر کارگ دبی
ــک  ــت کم ــت پرداخ ــی جه ــوق های صادرات ــد مش ــش از 50 درص بی
ــود دارد  ــدواری وج ــن امی ــت و ای ــده اس ــه ش ــر گرفت ــود در نظ س
ــای  ــش هزینه ه ــاهد کاه ــوق ها ش ــش از مش ــن بخ ــص ای ــا تخصی ب
ــای هــدف باشــیم. ــری در بازاره ــش رقابت پذی ــدگان و افزای صادرکنن

مرزهای کشور را ببندید تا قاچاق اوج بگیرد!
نایب رئیس مجمع واردات معتقد است تا زمانی که مسئوالن نخواهند این واقعیت را بپذیرند که تجارت مانند یک مسیر دو طرفه 

عمل می کند، بسیاری از مشکالت ساختاری اقتصاد ایران بر جا خواهد ماند.

   علیرضــا مناقبــی، اظهــار کــرد: همــه بــا صــدای بلنــد فریاد مــی زنند 
کــه مــا بایــد بــه ســمت حضــور حداکثــری در بازارهــای بیــن المللــی 
و منطقــه ای پیــش برویــم و هــر چقــدر ایــن حضــور پــر رنــگ تــر و 
هوشــمندانه تــر باشــد، امیــد بــه ایجــاد ارزش افــزوده و افزایــش ســرانه 
ملــی بیشــتر می شــود امــا بــه نظر می رســد کــه همیــن افــراد حاضر به 
پذیــرش واقعیت هــای اقتصــادی حاکــم بــر تجــارت خارجــی نیســتند. 
حاضــر نیســتند قبــول کننــد کــه صــادرات نیــاز بــه زیرســاخت هایی 
ــع اســت. ــه موق ــت شــده و ب ــا واردات مدیری ــی از آن ه ــه یک دارد ک

 
   وی بــا بیــان اینکــه وقتــی واردات مــواد اولیــه یــا کاالهای واســطه ای 
کــه مــورد نیــاز خطــوط تولیــد داخلــی هســتند، بــا محدودیــت مواجــه 
می شــود، برنامــه ریزی هــا و زمــان بندی هــا در کارخانجــات تولیــدی 
بــا تاخیــر و اخــالل مواجــه خواهــد شــد، تصریــح کــرد: ایــن بــه وضوح 
ــد  ــد تولی ــه فرآین ــده بیشــتر ب ــام ش ــه تم ــل هزین ــای تحمی ــه معن ب
اســت. ضمــن اینکــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه فشــار و محدودیــت 
بیــش از انــدازه بــر واردات، موجــب گســترش قاچــاق می شــود و ایــن 
ــر کیفیــت اقــالم وارداتــی کــه در خطــوط تولیــدی  موضــوع، قطعــا ب
ــت. در  ــذار اس ــز اثرگ ــد نی ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــورمان م کش
ــق یافتــن مســیرهای قاچــاق،  ــا کاهــش واردات رســمی و رون ــع ب واق
شــاهد کاهــش کیفیــت کاالهــای تولیــد داخــل خواهیــم بــود کــه ایــن 
موضــوع نیــز بــه نوبــه خود بــر کاهش صــادرات مــی توانــد موثر باشــد.

    نایــب رئیــس مجمــع واردات بــا انتقــاد از رویکــرد کاهــش 
واردات بــه هــر قیمتــی، توضیــح داد: متاســفانه در ســال های 
ــتگذاران  ــئولین و سیاس ــی مس ــه برخ ــم ک ــاهد آن بوده ای ــر ش اخی
تجــاری و اقتصــادی کشــورمان، کاهــش واردات را بــه عنــوان 
یــک افتخــار و دســتاورد ملــی محســوب کــرده و بــر خــود 
ــروزی،  ــتاب ام ــای پرش ــه دنی ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای بالیده ان
قلمــدار می کنــد. نادرســت  اســاس  از  را  تحلیل هایــی  چنیــن 

 
   مناقبــی ادامــه داد: صاحــب نظــران، تجــارت خارجــی را یــک جاده 
دو طرفــه ترســیم می کننــد کــه وجــود ســرعت گیرهــا در هــر ســوی 
آن، خواســته یــا ناخواســته بــر ترافیک مســیر روبــرو، اثرگــذار خواهد 
بــود. آن هــا تجــارت خارجــی را یــک فراینــد پیچیــده، تخصصــی و 
ــی و اکتســابی و  ــف، هوشــمندی ذات ــر مهارت هــای مختل ــی ب مبتن
توانایــی شــکل دهــی و بهــره بــرداری از شــبکه ارتباطی بیــن المللی 
می داننــد کــه در آن صــادرات و واردات کامــال بــه هم وابســته اســت.

 
ــاع  ــه دف ــچ وج ــه هی ــا ب ــن صحبت ه ــت: ای ــان گف    وی در پای
ــم  ــه بدانی ــه مقصــود آن اســت ک ــه از واردات نیســت، بلک ــی روی ب
کاهــش واردات، آثــار و تبعاتــی بــه دنبــال دارد کــه می توانــد 
ســرعت حرکــت چــرخ اقتصــاد کشــور را بــه شــدت کاهــش دهــد
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ابوالحسن خلیلی، رییس هیأت مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی

6 عامل مؤثر بر بازار کاالهای اساسی
»ســال 1400، ســال انتقــال دولــت اســت و دولــت ســیزدهم بــا شــعارهایی کــه 
ــت  ــه دس ــت را ب ــکان اداره دول ــت، س ــط اس ــردم مرتب ــت م ــا معیش ــًا ب عمدت
ــاد  ــود ایج ــرای خ ــیزدهم ب ــت س ــردم از دول ــه م ــی ک ــت و توقعات ــد گرف خواه
ــتیم. ــه رو هس ــا آن روب ــال ب ــه امس ــت ک ــی اس ــایل اساس ــزو مس ــد ج کرده ان

تأمین روغن و چالش دوساله اخیر
در ســه ماهــه نخســت ســال رفتارهــای تأمیــن و توزیــع کاالهــای 
اساســی سینوســی بــود. ابتــدای ســال کمبــود در عرضــه روغــن 
ــش  ــا آرام ــازار ب ــر ب ــرداد و تی ــر خ ــاهده و از اواخ ــازار مش در ب
ــواره  ــی هم ــای اساس ــازار کااله ــت. ب ــده اس ــه رو ش ــی روب خاص
تحــت تأثیــر چنــد فاکتــور اســت. نخســت این کــه بــا توجــه بــه 
ــال 1400  ــرای س ــس ب ــه مجل ــع ارزی و مصوب ــت  مناب محدودی
ــه  ــده ک ــرار داده ش ــاژی ق ــقف تن ــک س ــقف دالری و ی ــک س ی

ــد رعایــت شــود. بای
بــر ایــن اســاس ارز اختصــاص یافتــه بــرای نیمــه نخســت ســال 
در ســه ماهــه اول مصــرف شــد و هم اکنــون بانــک مرکــزی دیگــر 
ــوب  ــدر رس ــده و در بن ــور ش ــه وارد کش ــی ک ــه کاالهای ارزی ب

ــد. ــاص نمی ده ــرده اختص ک
ــااز  ــای اساســی در دنی ــازار کااله ــد در نظــر داشــت ب ــه بای دوم این ک
نظــر قیمــت بازارهــای افزایشــی بــوده و آنچــه کــه در بودجــه کشــور 
مــورد مصــوب قــرار گرفتــه اســت، مقــدار وزنــی و دالری آن بــا توجــه 
ــه  ــهمیه دالری ک ــت س ــی و در حقیق ــای جهان ــش قیمت ه ــه افزای ب
ــد  ــرایط بای ــن ش ــه و در ای ــه گرفت ــا فاصل ــا واقعیت ه ــوده ب ــر ب مدنظ
30 درصــد بــر ارز موردنیــاز تأمیــن کاالهــای اساســی افــزوده شــود.

ســومین چالــش ایــن اســت کــه کمــاکان در شــرایط تحریــم هســتیم 
و متأســفانه موضــوع برجــام بــه ســمت خبرهــای خــوب ســوق پیــدا 
ــرای کشــور کمــاکان ســخت و  ــع ارزی ب نکــرد، بنابرایــن تأمیــن مناب
ــار  ــا را دچ ــی م ــای اساس ــازار کااله ــاً ب ــود و قاعدت ــد ب ــوار خواه دش

چالــش خواهــد کــرد.

چهارمیــن چالــش این کــه ســال 1400، ســال انتقــال دولــت اســت و 
دولــت ســیزدهم بــا شــعارهایی کــه عمدتــاً بــا معیشــت مــردم مرتبــط 
اســت، ســکان اداره دولــت را در دســت خواهــد گرفــت و توقعاتــی کــه 
مــردم از دولــت ســیزدهم بــرای خــود ایجــاد کرده انــد جــزو مســایل 

اساســی اســت کــه امســال بــا آن روبــه رو هســتیم.
پنجمیــن واقعیــت موجــود ایــن اســت کــه مــردم از مذاکــرات برجــام 

و تغییــر دولــت به دنبــال جــو روانــی مثبــت هســتند.
ــش  ــتای کاه ــری در راس ــل مؤث ــد، عام ــت می توان ــی مثب ــو روان ج
تــورم در کشــور تلقــی شــود و از ســوی دیگــر انتظاراتــی را به وجــود 

ــع خواهــد شــد. ــد و توزی ــی آورد کــه ســبب رکــود در تولی م
ــت  ــدی خاصــی را از دول ــل هنرمن ــن 5 عام ــا ای ــه ب چگونگــی مواجه
ســیزدهم می طلبــد کــه بتوانــد همــه ایــن عوامــل را بــا هــم مدیریــت 

کنــد.
ــرای 6 ماهــه  آنچــه مســلم اســت این کــه تأمیــن کاالهــای اساســی ب
ــده  ــود آم ــای به وج ــت و چالش ه ــه اس ــورت گرفت ــال ص ــت س نخس
ــد در 6 ماهــه  ــوده و بای بیشــتر ناشــی از بی برنامه گی هــای مقطعــی ب
دوم منتظــر ایــن باشــیم کــه دولــت و مجلــس چــه تصمیمــی خواهنــد 

گرفــت.
مطلــع هســتیم در بودجــه ســال 1400 
ــت  ــی تثبی ــت 4200 تومان ــا قیم ارز ب
نشــده، بلکــه بــا عنــوان ارز ترجیحــی از 
آن یــاد شــده اســت و ایــن نــوع ارز یعنی 
این کــه مجلــس بــه دولــت ایــن اختیــار 
ــد  ــه صــالح دی ــان ک ــر زم ــا ه را داده ت
نســبت بــه تغییــر نــرخ ارز اقــدام کنــدو 
از ایــن رو واقعیــت دیگــری کــه در نیمــه 

ــه رو شــویم این کــه ممکــن اســت  ــا آن روب دوم ســال ممکــن اســت ب
دولــت جدیــد در نیمــه دوم ســال تصمیــم بگیــرد، قیمــت ارز ترجیحی 
را از 4200 تومــان بــه هــر قیمــت دیگــری کــه صــالح می دانــد تغییــر 

دهــد کــه همیــن مســأله هــم بــازار را متأثــر خواهــد کــرد.
ــی در  ــازار آرام ــم ب ــرار داری ــه در آن ق ــه دوم ک ــن در ســه ماه بنابرای
مــواد غذایــی ناظرخواهیــم بــودو شــاهد رقابــت در کاالهــای اساســی، 
رکــود تولیــد به  دلیــل اشــباع بــازار در ســه ماهــه اول و نهایتــاً 
ــد  ــت خری ــب جه ــم  مناس ــرای تصمی ــدگان ب ــردرگمی مصرف کنن س

ــود. ــم ب ــی خواهی ــالم غذای اق
در واقــع از یکســو انتظــار کاهــش قیمــت از ســوی مــردم و از ســوی 
ــی  ــل افزایش های ــی به دلی ــواد غذای ــش قیمــت م ــت افزای ــر واقعی دیگ
ــاده  ــاق افت ــال اتف ــه اول س ــد در نیم ــای تولی ــت نهاده ه ــه در قیم ک
ــد به عنــوان ششــمین  پارادوکســی را ایجــاد خواهــد کــرد کــه می توان

عامــل مؤثــر بــر بــازار خــود را نشــان دهــد.

پیش بینی بازار در نیمه دوم سال 
ــی  ــای بیرون ــل تهدیده ــا به  دلی ــور م ــوالً در کش ــه معم از آنجایی ک
ــود  ــدت وج ــزی بلندم ــکان برنامه ری ــی ام ــوءمدیریت های داخل و س
نــدارد، در بهتریــن حالــت مــا امــکان پیش بینــی یــک دوره ســه ماهــه 

را خواهیــم داشــت.

ــازار  ــل ب ــه در تحلی ــی ک ــه 6 عامل ــه ب ــا توج ــرایط و ب ــن ش در ای
ــازار نیمــه  ــه آنهــا اشــاره کــردم، تحلیــل ب 6 ماهــه نخســت ســال ب
دوم ســال در مقطــع فعلــی زود اســت و بایــد صبــر کنیــم و پــس از 
اســتقرار دولــت ســیزدهم در مهرمــاه شــاید بتــوان تصویــری از نیمــه 

ــرای کســب و کارهــا تعییــن کنیــم. دوم ســال ب
ــه نظــر  ــه ب ــی ک ــن موانع ــه نامگــذاری امســال، مهمتری ــا توجــه ب ب
جنابعالــی در دولــت جدیــد بایــد از پیــش روی تولیدکننــدگان 

ــد. ــرح دهی ــود را ش ــته ش برداش
بــا توجــه بــه وابســتگی حداقــل 90 درصــدی صنعــت روغــن نباتــی 
ــت در  ــای دول ــر از تصمیم ه ــه متأث ــت ک ــی اس ــه واردات، طبیع ب

عرصــه اقتصــاد باشــد.
در واقــع بــه نتیجــه رســیدن یــا نرســیدن برجــام نقــش مؤثــری در 
ایــن صنعــت ایفــا خواهــد کــرد، چــرا کــه امــکان مبــادالت بانکــی 
ــن  ــه در ای ــت ک ــائلی اس ــی ترین مس ــزو اساس ــی ارز ج و جابه جای

ــت بحــث دارد. صنعــت قابلی
ــاید  ــرق ش ــود ب ــا، کمب ــش دم ــه افزای ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ از س
بزرگتریــن چالــش صنعــت روغــن نباتــی در ســه ماهــه دوم امســال 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــن رو ب ــد و از ای باش
تولیــد  کاهــش  تبعــات  از  جــدای 
آســیب های  بــرق،  قطــع  به دلیــل 
و  دســتگاه ها  بــه  کــه  فراوانــی 
وارد  تولیــد  خطــوط  ماشــین آالت 
می شــود اثــرات خســارتی ُمخــِرب 
وارد می کنــد  تولیــد  بــه  بیشــتری 
آن  هزینه  هــای  بــر  عبارتــی  بــه  و 

یــد. ا فز می ا
ــود در  ــورم موج ــا ت ــنل ب ــتمزد پرس ــرخ دس ــان ن ــب می ــدم تناس ع
ــرخ  ــه ن ــت. اگرچ ــور اس ــد در کش ــر تولی ــش دیگ ــم چال ــه ه جامع
دســتمزد مجموعــه کارگــری هزینــه ســنگینی را بــه کارفرمــا 
تحمیــل می کنــد، امــا در قیــاس آنچــه کــه یــک کارمنــد و یــا یــک 
ــه  ــای جامع ــا هزینه  ه ــبی ب ــد،  تناس ــت می کن ــوق دریاف ــر حق کارگ
ــه  ــک مجموع ــان ی ــی کارکن ــش ذهن ــدم آرام ــن رو ع ــدارد و از ای ن
ــدی  ــای تولی ــزرگ واحده ــای ب ــگام کار از دغدغه ه ــدی در هن تولی
ــال  ــه دوم س ــد در نیم ــد بای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی رود ک ــمار م به ش
ــی  ــدی زمان ــای تولی ــه واحده ــرد، چــرا ک ــرای آن چاره اندیشــی ک ب
ــه آرامــش برســند کــه پرســنل آنهــا از آرامــش ذهنــی  می تواننــد ب

ــند. ــوردار باش برخ
تنبلــی نیــروی کار و یــا گریــز از انجــام صحیــح کار توســط نیروهــای 

جــوان تــازه وارد هــم از معضــالت دیگــر اســت.
ــوان شــغل های جــذاب  ــه عن ــورس و... ب شــاید موضــوع رمزارزهــا، ب
ــرای نیــروی کار ســاده تلقــی شــود، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه  ب
در بلندمــدت کشــور از نظــر نیــروی کار ســاده تحلیــل مــی رود و در 
ــا  ــد، ام ــکار باش ــه بی ــد ک ــح می ده ــاده ترجی ــروی کار س ــت نی نهای
ــای ماشــین آالت خطــوط تولیــد نایســتند و آرامــش بیــکاری را از  پ

دســت ندهــد.

بــه نتیجــه رســیدن یــا نرســیدن برجــام نقــش 
ــد کــرد،  ــن صنعــت ایفــا خواه مؤثــری در ای
ــی  ــادالت بانکــی و جابه جای ــه امــکان مب چــرا ک
اســت  مســائلی  اساســی ترین  جــزو  ارز 
دارد. بحــث  قابلیــت  صنعــت  ایــن  در  کــه 
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ی اردبیل با قابلی
ت انحصار

روسته، شکال
می شــود  پخــت  اردبیــل  شــهر  در  تنهــا  کــه  روســته  شــکالت 
آن  فــرد  بــه  منحصــر  طعــم  و  پخــت  شــیوه  بــه  توجــه  بــا 
دارد. را  پــزان  شــیرینی  بــرای  ســود  کســب  و  صــادرات  قابلیــت 

ــن  ــان ای ــردم آذربایج ــی م ــای غذای ــی از عادت ه     یک
ــاده  ــک م ــام ی ــا ش ــار ی ــرف ناه ــس از ص ــه پ ــت ک اس
غذایــی شــیرین میــل می کننــد کــه البتــه از نظــر 
پزشــکی هــم بســیار مفیــد اســت و می گوینــد بــه 
جــذب غــذا کمــک می کنــد و اســتفاده از شــیرینی 
ــی  ــوم قدیم ــن آداب و رس ــی از رایج تری ــکالت یک و ش

ــت. ــل اس ــردم اردبی م

ــکالت هایی  ــمزه ترین ش ــن و خوش ــی از قدیمی تری    یک
ــته  ــیار داش ــل رواج بس ــهر اردبی ــردم ش ــن م ــه در بی ک
شــکالت روســته اســت، ایــن شــکالت لذیــذ کــه بســیار 
هــم مقــوی بــوده، امــروزه از یــاد رفتــه، ولــی در کوچــه 
ــد و  ــان می پیچ ــوی آن همچن ــر و ب ــل عط ــارف اردبی ع
ــران  ــن عاب ــی را در ذه ــیار قدیم ــکالت بس ــن ش ــاد ای ی

ــد. ــی می کن تداع
ــاد  ــلیم قن ــاج س ــوم ح ــاگرد مرح ــی ش ــی خدای    موس
ــته پز در  ــاد روس ــا قن ــر تنه ــال حاض ــه در ح ــت ک اس
اردبیــل محســوب می شــود، احیــای مهــارت پخــت ایــن 
ــترش  ــن آن و گس ــاد نرفت ــرای از ی ــالش ب ــکالت و ت ش
دوبــاره آن در ســطح شــهر و حتــی تجــارت ایــن شــکالت 
لذیــذ بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. قنــاد خدایــی کــه 
ــه طــور کامــال ســنتی در حــال پخــت روســته اســت،  ب
ــه کــرده  در معرفــی ایــن هنــر اطالعــات مفیــدی را ارائ

اســت.

بهتــر  اردبیــل  را قدیمی هــا در     شــکالت روســته 
ــت  ــا قدم ــکالت ب ــن ش ــفانه ای ــا متأس ــند، ام می شناس
ــان  ــرای جوان ــی( ب ــی خدای ــه موس ــه گفت ــاله )ب 100س
اردبیــل طعــم شناخته شــده ای نیســت، نزدیــک بــه 
ــی جــزو  ــرب و مینای ــرادران حــاج ع ــل ب ــرن قب ــک ق ی

روســته پزان اردبیــل بودنــد.

   روســته شــکالت کاکائویــی خوشــمزه ای اســت 
کــه در زمــان قدیــم طرفــداران بســیاری داشــته 
توســط  شــهر  کوچه پس کوچه هــای  در  و 
مخصــوص  شــعر  خوانــدن  بــا  پســربچه ها 
ــن  ــته ییَی ــید: »روس ــروش می رس ــه ف ــته ب روس
ــار« ــردن بوغ ــین بی ــن، بش ــتم اوالر دوردی رس

پخت روسته به روش سنتی
ــوض  ــل ع ــی از عل ــه یک ــته ک ــت روس ــخت پخ ــل س    مراح
ــود  ــده ب ــب ش ــت موج ــز اس ــت آن نی ــتور پخ ــدن دس نش
ــد و همــان قناد هــای  ــه پخــت آن بزن ــادی دســت ب ــر قن کمت
ــای  ــزو معروف ترین ه ــختی کار ج ــل س ــه دلی ــمار ب انگشت ش
ــه  ــر ســر زبان هاســت؛ ب ــوده و آوازه شــان هنــوز هــم ب شــهر ب
ــم  ــکالت خوش طع ــن ش ــته، ای ــی روس ــی خدای ــه موس گفت
فرامــوش شــده، از قــره حلــوا )حلــوا ســیاه( و آش دوغ اردبیــل 

ــتری دارد. ــت بیش ــز قدم نی

   فراینــد پخــت روســته فراینــدی 4۸ســاعته اســت، در 
ــیر،  ــو، ش ــامل کاکائ ــه ش ــه را ک ــواد اولی ــاعت اول م 24 س
ــر روی  ــا هــم مخلــوط کــرده ب ــوده ب شــکر، گلوکــز و گــردو ب
ــده و  ــرد ش ــا س ــد ت ــن می کنن ــکالت پزی په ــینی های ش س

ــرد. ــود را بگی خ

ــکالت  ــت ش ــه پخ ــن مرحل ــدی )مهم تری ــاعت بع    در 24 س
روســته( ظــرف مســی )تیــان( مخصــوص پخــت ایــن شــکالت 
را بــر روی اجــاق گذاشــته مقــدار معینــی شــیر و شــکر را داخل 
آن ریختــه بــا هــم مخلــوط می کننــد و بــا کفگیــر بــزرگ چوبی 
هــم می زننــد تــا شــیر بجوشــد، ســپس گلوکــز را وزن کــرده 
بــه میــزان مناســب بــه مخلــوط اضافــه می کننــد و شــروع بــه 
ــواد را  ــن م ــن و منحصربه فردتری ــرده و اصلی تری ــم زدن ک ه
ــه  ــن ب ــزان معی ــه می ــی اســت ب ــه مخصــوص لبنیات ــه خام ک
ــا کفگیــر چوبــی مــواد را  مخلــوط اصلــی اضافــه می کننــد و ب

ــد. ــگ آن می مانن ــر رن هــم زده و منتظــر تغیی

ــورد نظــر  ــوط م ــوام رســیدن مخل ــه ق ــد از ب    شــکالت پز بع
ــک  ــرد و ی ــر از آب س ــی پ ــه مس ــک کاس ــان ی ــرای امتح ب
قاشــق کوچــک از مــواد را داخــل آب می ریــزد و بــا انگشــتان 
ــر  ــدار چســبندگی آن را می ســنجد، اگ دســت، داخــل آب مق
ــان را از روی اجــاق برداشــته و منتظــر  ــود تی ــل ب پخــت کام
می شــود تــا ســرد شــود کــه ایــن رونــد معمــوالً حــدود یــک 
ســاعت طــول می کشــد، شــکالت پز بعــد از ســرد شــدن 
ــاره  ــوه ای دوب ــه قه ــگ آن ب ــر رن ــر و تغیی ــورد نظ ــوط م مخل
تیــان را بــر روی اجــاق کــه دارای شــعله ای مالیــم اســت، قــرار 
می دهــد و یــک کیلــو کــره طبیعــی و ســپس کــره مخصــوص 
شــیرینی پزی را بــه مقــدار معیــن بــه آن اضافــه کــرده و مــواد 

ــد. ــب می کن ــم ترکی ــا ه ــل ب ــور کام را به ط

ــا  ــوط را ب ــه می شــود و مخل ــه آن اضاف ــو ب ــه بعــد کاکائ    در مرحل
کفگیــر چوبــی هــم می زننــد کــه در ایــن مرحلــه بــه علــت ســفت 
ــد از  ــت، بع ــت اس ــر زحم ــیار پ ــم زدن بس ــل ه ــواد، عم ــدن م ش
ــه  ــوط اضاف ــه مخل مقــداری هــم زدن، مغــز گــردوی خــرد شــده ب
ــد از  ــد، بع ــم می زنن ــل آن را ه ــب کام ــان ترکی ــا زم ــود و ت می ش
ترکیــب کامــل گــردو و دیگــر مــواد بــا هــم، مخلــوط اولیــه کــه روز 
ــه  ــوط اضاف ــه مخل ــود به صــورت خــرد شــده ب ــاده شــده ب قبــل آم

ــا هــم ترکیــب می شــوند. ــواد ب ــار دیگــر م شــده و ب

   بعــد از هــم زدن مــواد بــا هــم و ترکیــب کامــل آن هــا ســینی های 
شــکالت را روغن مالــی کــرده و مخلــوط را بــه میــزان مناســب روی 
ــر پشــت  ــه آن هــا را صــاف کــرده و ب ــا وردن ــرار می دهنــد و ب آن ق
ــن  ــه ســنتی کــه مخصــوص ای ــا وردن ــد و ب ســینی ها پهــن می کنن
ــا  ــد ت ــر می مانن ــرح زده و منتظ ــا ط ــر روی آن ه ــت ب ــکالت اس ش
خشــک شــود و بعــد از خشــک شــدن بــا دســتگاهی کــه مخصــوص 
ایــن شــکالت اســت آن هــا را قیچــی کــرده و بــا بســته بندی 
مناســب بــه مشــتریان عرضــه می کننــد و ایــن شــکالت در صــورت 
بســته بندی مناســب و قــرار گرفتــن در جــای ســرد بــه مــدت 4 تــا 

ــد. ــی می مان ــا همــان کیفیــت باق ــاه ب 5 م

اردبیــل  از شــیرینی های قدیمــی اســتان     شــکالت روســته 
ــوان آن را  ــتان می ت ــت آن در اس ــدد پخ ــق مج ــا رون ــه ب ــت ک اس
ــتان های  ــر اس ــه دیگ ــند ب ــتری پس ــب و مش ــته بندی مناس ــا بس ب
کشــور و حتــی کشــور های دیگــر صــادر کــرد و همچنیــن می توانــد 
به عنــوان یکــی از ســوغاتی های اســتان اردبیــل مطــرح شــود و ایــن 
ــا توجــه بــه توریســتی بــودن اســتان مــی توانــد از نظــر  موضــوع ب

ــد. ــد کن ــاد درآم ــهر ایج ــیرینی پزان ش ــرای ش ــادی ب اقتص

تولید انحصاری روسته در اردبیل
ــود و  ــد می ش ــل تولی ــا در اردبی ــته تنه ــکالت روس ش
خــاص ایــن شــهر بــوده و حتــی در شهرســتان های 
ــم  ــی رغ ــود؛ عل ــد نمی ش ــز تولی ــل نی ــهر اردبی ــه ش حوم
ــهر  ــی وارد ش ــی و خارج ــگر داخل ــزاران گردش ــاالنه ه ــه س اینک
ــکالتی  ــن ش ــود چنی ــان از وج ــک از آن ــوند هیچ ی ــل می ش اردبی
ــه  ــی ک ــد، در حال ــز بی خبرن ــام آن نی ــی از ن ــوده و حت ــردار نب خب
ــا گســترش تولیــد و بســته بندی مناســب و تبلیــغ ایــن  ــوان ب می ت

ــرد. ــل ک ــی تبدی ــد بین الملل ــک برن ــه ی ــول آن را ب محص

بــرای رونــق پخــت و فــروش ایــن شــیرینی بایــد تبلیغــات گســترده 
ــد محصوالتــی کــه  ــه خری انجــام شــود چــرا کــه گرایــش مــردم ب
ــرای  ــه و ب ــورت گرفت ــا ص ــبی روی آن ه ــی مناس ــت تبلیغات فعالی
ــر روی محصــول وجــود دارد خــود  ــی ب ــده ســابقه ذهن مصرف کنن
بهتریــن دلیــل ضــرورت توجــه بــه امــر تبلیغــات و توجــه بــه ایــن 

ــود. ــدی می ش ــوالت تولی ــه در محص جاذب

ــه اینکــه هیــچ نشــانی در هیــچ کجــای شــهر جــز در  ــا توجــه ب ب
مغــازه قنــاد خدایــی مبنــی بــر وجــود شــکالتی بــا ایــن قدمــت و 
کیفیــت مرتبــط بــا شــهر اردبیــل وجــود نــدارد و شــاید اگــر قنــاد 
ــی  ــه فراموش ــی ب ــور کل ــکالت به ط ــن ش ــد ای ــم نباش ــی ه خدای
ســپرده خواهــد شــد، بنابرایــن حفــظ و تــداوم مهــارت پخــت ایــن 
شــکالت در ســطح اســتان اردبیــل و جلوگیــری از فراموشــی کامــل 
ــی و  ــم در معرف ــی مه ــی آن گام ــت مل ــه ثب ــوده ک ــروری ب آن ض

ــه شــمار مــی رود. ــای آن ب احی
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کاکائو، توانایی بدنی فرد را در 
هنگام فعالیت افزایش می دهد!

ــل  ــن عام ــد اســت. مهم تری ــدن مفی ــرای ســالمت ب ــادل ب ــخ در حــد متع مصــرف شــکالت تل
ــام فالون هــا هســتند کــه نقــش مهمــی در تحریــک  ــی به ن ایــن تاثیــر، وجــود ترکیبــات فعال
 European Journal of  حافظــه نیــز دارنــد. امــا براســاس پژوهشــی کــه اخیــرا در نشــریه
ــون را  ــان خ ــا جری ــه فالون ه ــد ک ــان دریافتن ــد، محقق ــر ش Applied Psychologyمنتش

ــوند. ــمانی می ش ــرد جس ــود عملک ــب بهب ــهیل و موج تس

پــودر کاکائــو منبــع غنــی فالون هاســت کــه بــه مقــدار کمتــری در شــکالت تلــخ نیــز وجــود دارد. ایــن مــاده در 
اتســاع عــروق خونــی تاثیــر دارد و بــه افزایــش خونرســانی کمــک می کنــد. مطالعــات پیشــین حاکــی از آن بــود 

ــد.  ــا اختــالالت حافظــه نقــش دارن کــه فالون هــا در پیشــگیری از ایجــاد لخته هــای خــون و مقابلــه ب

ــه  ــاله ک ــا 60 س ــراد 40 ت ــی از اف ــو را روی گروه ــای کاکائ ــرف فالون ه ــر مص ــان تاثی ــر، محقق ــش اخی در پژوه
ســبک زندگــی کم تحرکــی داشــتند، بررســی کردنــد. بــا مصــرف پــودر کاکائــو، ایــن ترکیبــات جــذب اکســیژن 
ــراد  ــه اف ــری ب ــن تاثی ــود. چنی ــانی می ش ــود خونرس ــه بهب ــر ب ــه منج ــه در نتیج ــد ک ــاال می برن ــرعت ب را به س

ــد.  ــب کنن ــی کس ــرک بدن ــان ورزش و تح ــری در زم ــی بهت ــا توانای ــد ت ــک می کن ــرک کم کم تح

ــان  ــیژن در زم ــال اکس ــرعت انتق ــش س ــار کاه ــج دچ ــد، به تدری ــم ورزش نمی کنن ــور منظ ــه به ط ــانی ک کس
ــه  ــه عضــالت اســت. ب ــدن در انتقــال خــون ب ــت ناشــی از تحلیــل توانایــی ب ــی می شــوند. ایــن حال تحــرک بدن
گفتــه محققــان، گنجانــدن پــودر کاکائــو بــه انــدازه متعــادل در رژیــم غذایــی افــراد جــوان و میانســال بــه آنهــا 
کمــک می کنــد تــا قــدرت بدنــی بهتــری هنــگام فعالیــت جســمانی داشــته  باشــند و کمتــر احســاس خســتگی 

داشــته باشــند.
ترجمه: مریم سادات کاظمی
pourquoidocteur.fr :منبع
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کـــــــــوتــــــــاه

جــــهان کنار  و  گوشه  از   

ابتکار لهستان برای مهار کرونا

ــا،  ــل گدنی ــوش ذوق اه ــان خ ــی از جوان    گروه
شــهری در لهســتان، بــرای اینکــه همشــهریان خــود 
ــا تشــویق  ــه اســتفاده از ماســک در دوران کرون را ب
کننــد بــا گرفتــن ســبدهایی در دســت بــه افــرادی 
ــه  ــکالت هدی ــد، ش ــتفاده می کنن ــک اس ــه ماس ک

می دهنــد.
ــی  ــا، بدیه ــه ایمن ــرویس ترجم ــزارش س ــه گ    ب
اســت کــه از ابتــدای شــیوع بیمــاری کوویــد 
ــر از  ــی جدایی ناپذی ــک جزئ ــتفاده از ماس -19، اس
زندگــی روزانــه همــه مــا بــوده اســت بــا ایــن حــال، 
بســیاری از مــردم نیــز ایــن واقعیــت مهــم را نادیــده 
ــک  ــیدن ماس ــه پوش ــتان، اگرچ ــد. در لهس گرفته ان
ــرای تمــام مــردم در مکان هــای عمومــی از همــان  ب
ــروری را روی  ــی ض ــیله ایمن ــن وس ــود ای ــردم وج ــیاری از م ــا بس ــت ام ــوده اس ــاری ب ــا اجب ــترش کرون ــاز گس آغ

ــد ــاز زده ان ــر ب ــیدن آن س ــته و از پوش ــده دانس ــود آزاردهن ــای خ صورت ه
   در همیــن راســتا، گروهــی از جوانــان خــالق و بشردوســت گدنیایــی بــا ســبدهایی مملــو از ماســک و شــکالت در 
ــد.  ــرار می دهن ــردم ق ــار م ــگان در اختی ــور رای ــه ط ــا را ب ــوند و آن ه ــتقر می ش ــی مس ــل عموم ــل و نق ــایل حم وس
کارکنــان شــرکت حمــل و نقــل عمومــی گدنیــا نیــز بــه ایــن جنبــش پیوســته و ســبدهایی پــر از ماســک و شــکالت 

ــد. ــه می دهن ــن ورود هدی ــافران در حی ــه مس ــا را ب ــد و آن ه ــرار داده ان ــود ق ــای خ در اتوبوس ه
   مدیــران شــهر امیــدوار هســتند در پــی ایــن اقدامــات شــهروندان، تــا چنــد روز آینــده اســتفاده از ماســک توســط 
ــوی  ــه لوگ ــد ک ــت بدانی ــب اس ــرود. جال ــش ب ــه کاه ــد -19 رو ب ــاری کووی ــیوع بیم ــد و ش ــش یاب ــهروندان افزای ش
گدنیــا روی بســته شــکالت حــک شــده اســت کــه ایــن اقــدام بــه ســهم خــود می توانــد حــس تعلــق بــه شــهر را 

در میــان مــردم افزایــش دهــد و آن هــا را بــه همــکاری بــا مدیــران بــرای مهــار کرونــا ســوق دهــد.

   گزارشــات حاکــی اســت کــه کادر درمــان و 
ــا  ــد کرون متخصصــان از احتمــال شــیوع مــوج جدی
ــر،  ــن ام ــه ای ــد ک ــر داده ان ــک خب ــده نزدی در آین
ــرای  ــدد ب ــات متع ــزاری جلس ــه برگ ــران را ب مدی
ــن  ــت. ای ــوق داده اس ــد س ــررات جدی ــال مق اعم
ــد بیــش از هــر اقــدام دیگــری،  افــراد در نظــر دارن
نواوری هایــی ارائــه دهنــد تــا ســاکنان گدنیــا را بــه 
حفاظــت شــخصی تشــویق و آن هــا را بــه مســافرت 
ــای  ــه از اتوبوس ه ــد ک ــت کنن ــیرهایی هدای در مس

ــت. ــوردار اس ــر برخ ــن صف کرب

تاثیر ترکیبات موجود در شکالت تلخ و 
انگور در مقابله با کروناویروس

ــواد  ــود در م ــیمیایی موج ــات ش ــد ترکیب ــان دریافتن محقق
غذایــی و نوشــیدنی هــا نظیــر چــای ســبز، انگــور و شــکالت 
ــرد  ــع از عملک ــورده و مان ــد خ ــم پیون ــد باه ــی توانن ــخ م تل
ــروس  ــاز در کروناوی ــه پروتئ ــوم ب ــاص موس ــم خ ــک آنزی ی

ــوند. ش

ــلول ها  ــدن س ــده مان ــالمت و زن ــرای س ــا ب ــان، پروتئازه ــه محقق ــه گفت ب
ــود،  ــری ش ــا جلوگی ــرد پروتئازه ــر از عملک ــتند. اگ ــم هس ــا مه و ویروس ه
ــر را  ــر تکثی ــود نظی ــم خ ــای مه ــیاری از عملکرده ــد بس ــلول ها نمی توانن س

ــد. انجــام دهن

»دی یــو ژی«، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه ایالتــی کارولینای شــمالی، 
ــواد  ــن م ــا یافت ــگاهی م ــداف آزمایش ــی از اه ــد: »یک ــاره می گوی ــن ب در ای
ــع از چســبیدن  ــا گیاهــان دارویــی اســت کــه مان مغــذی در مــواد غذایــی ی
ــروس در ســلول های انســانی  ــر وی ــا تکثی ــه ســلول های انســانی ی ــروس ب وی

می شــود.«

ــروس  ــی کروناوی ــاز اصل ــد پروتئ ــاهده کردن ــه مش ــن مطالع ــان در ای محقق
ــا شــماری از ترکیبــات شــیمیایی گیاهــی  موســوم بــه Mpro در مواجهــه ب

ــد. ــان می ده ــش نش ــف واکن مختل

بــه گفتــه ژی، » Mpro در کروناویــروس بــرای تکثیــر ویــروس الزم اســت. 
اگــر مــا بتوانیــم مانــع فعالیــت ایــن پروتئــاز شــویم ویــروس مــی میــرد.«

شــبیه ســازی هــای کامپیوتــری نشــان داده اســت کــه ترکیبــات شــیمیایی 
ــخ  ــو و شــکالت تل ــودر کاکائ ــور، پ ــوع انگ ــه در چــای ســبز، دو ن موردمطالع

ــی از Mpro اســت. ــای مختلف ــا بخش ه ــد خــوردن ب ــه پیون ــادر ب ق

ژی در ادامــه می افزایــد: » Mpro بخشــی دارد بــه شــکل جیــب کــه توســط 
ــاز  ــد، پروتئ ــر ش ــب پ ــن جی ــی ای ــود. وقت ــر می ش ــیمیایی پ ــات ش ترکیب

ــد.« ــت می ده ــود را از دس ــم خ ــرد مه عملک

نتایــج نشــان داد ترکیبــات شــیمیایی موجــود در 
 Mpro انگــور و چــای ســبز در مهــار عملکــرد

بســیار موفــق بودنــد. ترکیبــات شــیمیایی موجــود 
 Mpro در پــودر کاکائــو و شــکالت تلــخ فعالیــت

ــد. ــش دادن ــف کاه ــه نص ــاً ب را تقریب

ــن  ــات بیشــتر در ای ــام تحقیق ــر انج ــان ب محقق
ــد. ــد دارن ــه تاکی زمین
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گرانی مواد اولیه و کمبود آرد؛ معضل اصلی تولید شــیرینی/ 
منتظر تصمیمات دولت جدید هستیم

دبیر انجمن شیرینی و شکالت ایران گفت: در تولید شیرینی و 
شکالت کمبود مواد اولیه مشکل اصلی بوده  و یکی از معضالت 

اساسی آرد است.

   جمشــید مغازه ای ، درباره وضعیت تولید و قیمت شیرینی و شکالت 
در بازار گفت: در حال حاضر مواد اولیه، چون شــکر، آرد و روغن برای 
تولید شیرینی و شکالت گران شده اســت و همه این موارد در قیمت 

تمام شده کاال تاثیر می گذارد.
   دبیر انجمن شیرینی و شــکالت ایران گفت: با توجه به قدرت خرید 
و نقدینگی مردم شیرینی و شکالت را بیشــتر از این مقدار نمی توانیم 
گران کنیم و تا حدی می توانیم، این قیمــت هارا به عنوان یک کاالی 

لوکس در بازار عرضه کنیم.
   وی افزود:  در تولید شــیرینی و شــکالت کمبود مواد اولیه مشکل 
اصلی بوده  و یکی از معضالت اساســی آرد است 
که هم اکنون هم گران شــده و هم تحت نظارت 

کامل دولت اســت و نمی توانیم به راحتی آرد مورد اســتفاده را تامین 
کنیم و چالش اصلی ما در حال حاضر مواد اولیه است.

   دبیر انجمن شیرینی و شــکالت ایران گفت: منتظر تصمیمات دولت 
جدید هستیم، زیرا هم اکنون دولت فعلی تصمیمی نمی گیرد.

صادرات شیرینی و شکالت با کم تر از یک سوم ظرفیت!
   دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکویت، شــیرینی و شکالت ایران از 
کاهش تقاضا و افزایش "سرسام آور" قیمت مواد اولیه خبر داد و گفت: 
در صورت رفع مشــکالت، امکان صادرات 1.5 میلیارد دالری شیرینی 
و شکالت به کشورهای همســایه وجود دارد، اما سال گذشته این رقم 

475 میلیون دالر بود.
   جمشــید مغازه ای از کاهش صادرات شــیرینی و شــکالت در سال 
گذشته خبر داد و گفت: به دلیل مشکالت ناشی از تحریم و همه گیری 
کوید 19، صادرات این محصوالت در سال گذشته به 475 میلیون دالر 
)کاهش حدود 1۸ درصدی( رسید. این در حالی است که صادرات انواع 
بیسکویت، شیرینی و شکالت در سال 139۸ حدود 5۸0 میلیون دالر 

بوده است. 
   وی با بیان اینکه عمده صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق، 
افغانستان و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس بوده است، تصریح کرد: 
البته بخشــی از صادرات هم به اروپای شرقی، روســیه، چین و مقدار 

کمی هم به آمریکا انجام می شود. 
   البته بــه گفته دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت، شــیرینی و 
شــکالت، در حال حاضر صادرات این محصوالت بــا کمترین ظرفیت 
انجام می شود؛ چرا که تنها در کشورهای اطراف، بازار 1.5 تا 2 میلیارد 
دالری صادرات وجود دارد؛ بنابراین اگر بســترها از جمله رفع شــدن 
مشکالت ناشی از تحریم ها، نقل و انتقاالت پولی و تامین مواد اولیه رفع 
شود، امکان صادرات تا 1.5 میلیارد دالری در سال به کشورهای اطراف 

وجود دارد.

اخبار انجمن و صنعت را در سایت www.iranianacm.ir پیگیری کنید

گروه صنایع غذایی شیرین عســل با اقتدار به عنوان برند برتر 
مردمی سال 1400 شناخته شد

شرکت شیرین عسل در گروههای  ” بیسکوئیت و ویفر”، ”کیک 
و کلوچه” و ”شکالت” به عنوان برند محبوب ایرانی در هشتمین 

دوره نظرسنجی ساالنه در سال 1400 شناخته شد .
به گزارش روابط عمومی گروه صنایع غذایی شــیرین عســل ، عصر روز 
یکشــنبه هفدهم مرداد ماه ، مراسم هشــتمین دوره نظرسنجی ساالنه 
برند محبوب ایرانی به همت مشترک ستاد برگزاری این رویداد و انجمن 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در محل سالن همایش های بین 
المللی رایزن برگزار گردید که بر اساس نتایج آرای مردمی در سال جاری 
، برند » شیرین عسل« حائز دریافت » تندیس زرین برند محبوب ایرانی 
سال 1400 « در ســه گروه مجزای : » بیســکوئیت و ویفر« ، »کیک و 
کلوچه« و »شکالت « شناخته شده و با اهدای تندیس زرین و گواهینامه  

برند محبوب قدردانی گردید.
این رویداد هشت سال متوالیســت که با بهره گیری از نتایج جمع آوری 
شده از نظرسنجی های عمومی مردمی در سراسر کشوراز بین گروه های 
مختلف کاالیی و صاحبان برند شناخته شده تولیدی و خدماتی نسبت به 

شناسایی و معرفی برند محبوب ایرانی اقدام می نماید.
=======================================================

ایران در آستانه خودکفایی مجدد در تولید شکر
دبیر انجمن کارخانجات قند و شــکر با بیان اینکه نگران مزارع 
نیشکر که تحت تاثیر بحران آب قرار دارند هستیم، گفت: کشور 

در آستانه خودکفایی مجدد در حوزه شکر قرار دارد.
بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانجات تولید کننده قند و شــکر  درباره 
مباحث مطرح شــده مبنی بر آســیب دیدن تولید چغندرقند به دلیل 
خشکسالی گفت: خوشبختانه امسال مشکل خاص و نگران کننده ای در 

حوزه تولید چغندرقند نداریم.
وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشــت چغندر بهاره امسال حدود 100 
هزار هکتار بوده است، افزود: با شــرایط موجود امیدوار هستیم به ارقام 

برآورد شده در این زمینه دست یابیم.
دبیر انجمن کارخانجات تولید کننده قند و شکر با بیان اینکه سطح زیر 
کشــت چغندر پاییزه نیز بیش از 20 هزار هکتار بوده است، اضافه کرد: 
حدود یک میلیون و 400 هزار تن چغندر پاییزه امســال در کشور تولید 
شد که از این محل حدود 160 تا 165 هزار تن شکر تولید می شود و این 

رقم بسیار خوبی است.
دانایی اضافه کرد: سال گذشــته میزان تولید چغندر پاییزه 940 تا 950 

هزار تن بوده است.  
============================================

بیسکوییت و شکالت هم گران شــد/ افزایش 11 تا 45 درصدی 
قیمت ها

در پی تایید انجمن صنفی صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکالت 

ایران، قیمت بیســکوییت و شــکالت نیز بین 11 تا 45 درصد 
افزایش یافت.

در پی نامه نگاری یکی از شــرکت های بزرگ تولیدکننده بیسکوئیت و 
شکالت با انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شــیرینی و شکالت ایران 
برای افزایش قیمت، این انجمــن با افزایش قیمت محصوالت این گروه 

کاالیی موافقت کرده است.
در نامه انجمن مذکور به این شــرکت آمده اســت: همانگونه که اعالم 
گردیده بر اساس بخشنامه شــماره 96792/60 مورخ 25/4/94 ابالغ 
شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ گذاری محصوالت 
تولیدی صنایع شیرینی و شکالت در ردیف اولویت سوم بخشنامه فوق 
الذکر قرار داشته و تعیین قیمت تولیدات این صنعت تابع شرایط عرضه 
و تقاضا بوده و رعایــت ضوابط قیمت گذاری هیئــت تعیین و تثبیت 
قیمت ها و لحاظ نمودن درصد ســود مصوب رأســاء توسط واحدهای 
تولیدی تعیین می گردد. لــذا افزایش قیمت محصــوالت تولیدی آن 
شــرکت محترم طبق جدول ذیل نامه به شــرط رعایت ضوایط قیمت 

گذاری از نظر این انجمن بال مانع است.
همچنین میزان افزایش قیمت این محصوالت به صورت میانگین نشان 
می دهد که مبنای افزایش قیمت شــکالت و بیســکوئیت بیش از 10 

درصد بوده است.
======================================================

بیسکویت های یک میلیون و 500 هزار تومانی در راه ایران!
دبیرکل بنکداران موادغذایی ضمن اشاره به اینکه بیسکوییت 
های وارداتی یک میلیونی در کشور مورد استقبال قرار گرفته 
اســت، خبر از ورود بیســکویت های یک میلیون و 500 هزار 

تومانی به کشور را داد.
قاســمعلی حســنی در این باره اظهار کرد: با شــیوع کرونا و کاهش 
ســفرهای خارجی مصرف تنقالت و کاالهای خوراکی لوکس نسبت به 
سال های گذشــته افزایش یافته و همین امر منجر به افزایش واردات 

این دست کاالها شده است.
 وی ادامه داد: به دلیل فروش فوق العاده این تنقالت و اســتقبال باالی 
بخشــی از افراد جامعه از این اقالم،  بیسکویت های یک میلیون تا یک 
میلیون و 500 هزار تومانی آلمانی، سوییســی، فرانسوی و انگلیسی در 

راه است.
 دبیرکل بنکداران مــواد غذایی اضافه کرد: قیمت این بیســکویت ها 
معادل یارانه دوســال اقشار آسیب پذیر جامعه اســت و به صورت غیر 
رسمی وارد کشور می شــوند و دولت نیز حقوق گمرکی از آنها دریافت 

نمی کند.
 وی در پایان گفت: به دولت پیشنهاد می کنیم که در این بخش شفاف 
سازی انجام شــود. اگر واردات این کاالها آزاد است پس بایستی اجازه 

داده شوند واردات کاالهای اساسی تر مانند شکر و ...هم آزاد شود.




























