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Wheat Starch
﹡︪︀︨︐﹤ ﹎﹠︡م

Glucose
﹎﹚︤﹋﹢

Wheat Gluten
﹎﹚︡﹠﹎ ﹟︑﹢م

﹁︣آورده ﹨︀ی ﹎﹩︐︫﹢
﹋﹫﹉ و ﹋﹚﹤﹢
︨︦ ﹞︀︤﹡﹢

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

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

︫︣﹋️ ︫︡﹠﹤ آران )︨︀﹞︀︠ ﹩ص(
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و ﹎﹚ـــ﹞﹢ـ︀︑ـ﹫ــ﹟

Maltose
ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺎﻟﺘﻮز

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

Maltodextrin
ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ

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

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

Corn Starch
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذرت

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

﹞︽︤ی ﹋﹫﹉ و ﹋﹚﹤﹢
︋︧︐﹠ ﹩و د︨︣﹨︀ی ﹛︊﹠﹩
ا﹡﹢اع ﹎︤ و ﹚﹢ا
﹞︣︋︀ و ﹋﹠︧︐︀﹡︐︣ه ﹞﹫﹢ه︗︀ت
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با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

حاج هرمزپاکدامن الهیجی ،بنیانگذار کلوچه نادری:

صنایع غذایی نادری ،پانزده دوره متوالی
صادرکننده برتر و نمونه استانی و کشوری
مجتمــع صنایــع غذایــی نــادری بــا بیــش از 6
دهــه ســابقه فعالیــت در صنایــع غذایــی کشــور ضمــن
اشــتغال  1800نفــر نیــروی کار بصــورت مســتقیم ,
محصــوالت تولیــدی خــود را در گــروه هــای کاالیــی
انــواع کلوچــه ,کیــک ,بیســکوئیت ,شــکالت ,شــیرینی
آردی ,غــات حجیــم شــده ,ویفــر ,کراکــر ,وافــل,
چــای ,دمنــوش ,برنــج و  . . .کــه بالــغ بــر 360نــوع
میباشــد در ســطح ملــی و فراملــی عرضــه مینمایــد.
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ایــن مجموعــه همــواره ســعی نمــوده ضمــن حفــظ و
ارتقــای کیفیــت محصــوالت خــود بــا در نظــر گرفتــن
تنــوع ذائقــه و ســلیقه متفــاوت مصــرف کننــدگان
 ,علیرغــم فشــارهای ناشــی از تحریــم و وضعیــت
بــد اقتصــادی ,در راســتای جهــش و رونــق تولیــد
گام برداشــته و متناســب بــا نیــاز بــازار بــه تنــوع
محصــوالت خــود بیفزایــد.

در پایــان خاطــر نشــان میســازد کــه در هــر کاری از جملــه تولیــد,
تــاش مســتمر و پشــتکار فــرآوان بــرای کســب موفقیــت مثمــر
ثمــر بــوده و نــوآوری ســبب رونــق کســب و کار مــی گــردد.

پنجاه وو دد وو م
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شهد شــما
یه شهد
نشــر یه
نشــر
م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

محصــوالت تولیــدی برنــد نــادری بــه کشــورهای
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
اســترالیا ,نیوزلنــد ,کانــادا و  . . .صــادر میشــود.
مجتمــع صنایــع غذایــی نــادری ،بعنــوان صادرکننــده
نمونــه اســتانی در پانــزده دوره متوالــی و صادرکننــده
برتــر و نمونــه کشــوری در ســالهای  89و  98شــناخته
شــده اســت.

هدف گذاری مجموعه
رشــد و توســعه عملکــرد باتوجــه بــه نیازســنجی بــازار ,از جملــه
مهمتریــن اهــداف تولیــدی و رقابتــی برنــد نــادری اســت.
مهمترین اقدام دولت در مانعزدایی
تولیــد کننــده در زمینــه تولیــد ,نیازمنــد مســاعدت و حمایــت همــه
جانبــه مســئولین امــر در کنتــرل بــازار و تامیــن مــواد اولیــه بمنظــور
تحقــق شــعار تولیــد ،پشــتیبانیها و مانــع زداییهــا میباشــد تــا بــا
ایجــاد بســترهای الزم بــرای صاحبــان صنایــع زمینـهی ارتقــاء تولیــد
داخلــی فراهــم آیــد.
تاثیر کرونا بر اقتصاد
گســترش وســیع ویــروس کرونــا در ســطح جهانــی خســاراتی را
در ابعــاد مختلــف اجتماعــی و از جملــه در زمینــه تولیــد وارد آورده
کــه از جملــه ایــن خســارات عــدم انجــام بموقــع برنامــه ریزیهــای
مربوطــه بــوده اســت.
ولیکــن بــروز حوادثــی از ایــن نــوع کــه گریبانگیــر یــک یــا
چندیــن کشــور میباشــد  ,در طــول ادوار غیــر قابــل اجتنــاب بــوده
لــذا موفقیــت بــا شــخص و یــا مجموعــه ای همــراه خواهــد بــود
کــه همســو بــا شــرایط  ,ضمــن کســب تجربیــات  ,بــا اســتفاده از
راهکارهــای خالقانــه از تهدیدهــا  ,فرصــت ســازی نمایــد .
اقدام های مطمئن برای تولید سالمت محور
ایــن مجموعــه نیــز در ایــن دوران ضمــن تــداوم تولیــد بــا رعایــت
کامــل پروتــکل هــا  ,ضوابــط بهداشــتی و رعایــت فاصلــه گــذاری
اجتماعــی در خطــوط تولیــدی خــود  ,همچنیــن نســبت بــه
بروزرســانی زیرســاختها و ماشــین آالت خــود بمنظــور حفــظ آمادگــی
تولیــد در دوران پــس از کرونــا اقــدام نمــوده اســت.
رویکردهای ارتقای برند نادری
در دنیــای رقابتــی امــروز هــر کســب وکاری بــرای ارتقــای برنــد
خــود و دســتیابی بــه جایــگاه برتــر در بــازار نیازمنــد تبلیغــات در

رســانههای گروهــی بــه فراخــور ســایق مصــرف کننــده اســت از
جملــه جدیدتریــن ابزارهــای تبلیغاتــی ,شــبکه هــای اجتماعــی و
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
اقــدام نمــوده اســت چــرا کــه بروزرســانی و اســتفاده از متدهــای
روز دنیــا در صنعــت و مقولــه برندینــگ امــری اجتنــاب ناپذیــر
میباشــد.
تاثیر رسانه های اجتماعی در اقتصاد
در کنــار تبلیغــات و بازاریابــی از طریــق رســانههای اجتماعــی
و تکنولــوژی اینترنــت  ,کمــاکان حضــور در نمایشــگاه داخلــی و
خارجــی یــک روش بســیار متــداول در بازاریابــی محصــول ،خدمــات
و کســبو کار بــوده و بجهــت ایجــاد امــکان برقــراری ارتبــاط بــا
همــکاران  ,تامیــن کننــدگان و ارزیابــی عملکــرد ســایر رقبــا کمــک
شــایانی بــه رونــق کســب و کارهــا نمــوده و راهــی عالــی بــرای
توســعه تجــارت شــخصی و جمعــی محســوب میشــود .
اهمیت صنعت نمایشگاهی در دوران کرونا
مجتمــع صنایــع غذایــی نــادری در دو ســال گذشــته علیرغــم
محدودیــت هــای ناشــی از کرونــا و چالــش هــای موجــود ,هماننــد
ســالهای پیشــین کمــاکان در نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی
حضــور فیزیکــی داشــته و همچنیــن در صــورت فراهــم بــودن بســتر
آنالیــن و عــدم امــکان حضــور فیزیکــی  ,بصــورت مجــازی نیــز
ســعی در حفــظ ایــن ارتبــاط قدرتمنــد نمــوده اســت .
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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
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در شــرایط فعلــی مهمتریــن مانــع زدائــی از تولیــد حــذف
بوروکراســی اداری و کمــک بــه تولیــد در زمینــه هــای مالیاتــی
و بیمــه ای و بانکــی و تســهیل در صــادرات و واردات مــواد اولیــه
و ماشــین آالت میباشــد تــا واحدهــای تولیــدی بتواننــد بــا
بروزرســانی خــط تولیــد خــود در منطقــه بــا رقیبــان قدرتمنــد
منطقــه ای در امــر صــادرات رقابــت نماینــد .
امــروز شــبکه هــای اجتماعــی اصلــی تریــن ابــزار معرفــی
برنــد و تبــادل اطالعات اســت
شــبکه هــای اجتماعــی یکــی از اصلیتریــن ابــزار شناســایی برنــد و
تبــادل اطالعــات بــه خصــوص در روابــط خارجــی میباشــد و بــدون
در نظــر گرفتــن شــبکه هــای اجتماعــی هیــچ شــرکتی نمیتوانــد
بــه موفقیــت مــورد نظــر دسترســی داشــته باشــد زیــرا در زمــان
حــال کــه تمــام مــردم دنیــا بــا مشــغله هــای فــراوان روبــرو بــوده و
زمــان کافــی بــرای اســتفاده از وســایل ارتبــاط جمعــی و اســتفاده
از اینترنــت را ندارنــد شــبکه هــای اجتماعــی بهتریــن پایــگاه
شناســایی برنــد واحدهــای تولیــدی اســت.
حــاج مظفــر فراقــی در انتهــای ایــن گفتگــو مــی گویــد :بــه
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
تولیــدی فراهــم آورنــد .

نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه
پنجاه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــرکت آغ ســوالر شبســتر از ســال
 1380فعالیــت تولیــدی خــود را در
صنــف شــکالت بــا تولیــد چنــد
محصــول آغــاز نمــود و بــا توجــه بــه
برنامــه ریــزی هــای کوتــاه مــدت و
میــان مــدت و بلنــد مــدت توانســته
اســت در مــدت دو دهــه خــود را
در بیــن تولیــد کننــدگان شــیرینی
و شــکالت مطــرح و محصــوالت
خــود را عــاوه بــر داخــل کشــور
بــه کشــورهای خارجــی نیــز صــادر
نمایــد و بــا برنامــه ریــزی دقیــق
بــه طــور میانگیــن در هــر ســال
حداقــل یــک خــط تولیــد جدیــد
بــر تولیــدات خــود اضافــه نمایــد
آغ ســوالر شبســتر بــا نــام تجــاری
تانیــان ،بــا توجــه بــه تنــوع
تولیــدات و تکمیــل بــودن ســبد کاال
و تهیــه شــده از بهتریــن مــواد اولیــه
و کیفیــت بــاال و قیمــت مناســب
کــه جــزو سیاســتهای کالن شــرکت
میباشــد توانســته اســت در ســطح
کشــور و در منطقــه بــه بازارهــای
خوبــی دسترســی داشــته باشــیم .

حــاج مظفــر فراقــی در گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد در مــورد اهمیــت مشــتری
مــداری گفــت :ایــن شــرکت از بــدو شــروع فعالیــت یکــی از سیاس ـتهای
اصلــی خــود را مشــتریمداری و جوابگوئــی بــه مشــتریان تنظیــم نمــوده
اســت و بــا تشــکیل قســمت فــروش و بازاریابــی عــاوه بــر ارتبــاط مســتقیم
و دائمــی خــود بــا مشــتریان و اخــذ نظــرات آنهــا در رابطــه بــا کیفیــت و
قیمــت و نــوع بســته بنــدی و  ...تــاش کردیــم کــه در سیاس ـتهای 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 آینــدهای بســیار نزدیــک بــه
محصــوالت شــرکت افــزوده خواهــد کــه از جملــه طبقــات تولیــدی میتــوان
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
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.فراقی در ادامه
بــه نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت اشــاره ای داشــت و در اهمیــت حضــور
مجموعــه خــود در ایــن نمایشــگاه گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه در بازارهــای
فعلــی همیشــه میبایســت بــه دنبــال شناســایی بیشــتر شــرکت و آشــنایی
بیشــتر بــا مشــتریان جدیــد در منطقــه و کشــور و ارتبــاط بــا مشــتریان
قدیمــی و آشــنایی آنهــا بــا محصــول جدیــد و محصــول تولیــدی آتــی بــود
لــذا یکــی از سیاســتهای کلــی ایــن واحــد شــرکت در نمایشــگاههای داخلــی
و خارجــی کــه بســتر مناســبی بــرای تبــادل اطالعــات بــا تولیــد کننــده
و تامیــن کننــده مــواد اولیــه و مشــتری میباشــد و آشــنایی بــا بــازار و
مشــتریان جدیــد اســت .
باید بتوانیم تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کنیم

در حــال حاضــر بیمــاری کرونــا تمــام اقتصــاد دنیــا را تحــت تاثیــر خــود
قــرار داده اســت و ایــن فرصــت مغتنمــی بــرای تولیــد کننــدگان بــه
وجــود آورده کــه در چنیــن شــرایطی تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل
نمــوده و بــا ارائــه راهکارهــای جدیــد و تطبیــق خــود بــا شــرایط فعلــی
بتوانــد بــه رقابــت و حیــات خــود در ایــن زمینــه ادامــه دهــد .
حذف بروکراسی اداری مهمترین مانع تولید
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محمد رضا واعظ شوشتری

مدیر عامل نگین عسل هرند

بیسکویت آوند
با تکنولوژی
منحصر بفرد
تولید و کیفیت
برتر محصوالت
بــا بهــره گیــری از تجربــه مدیرانــی متعهــد و متخصــص و جدیدتریــن خــط تولیــد از شــرکتهایی چــون رایملــت و
ورنــر فالیــدر آلمــان و بــا تکیــه بــر تجربــه  28ســال مدیریــت کارخانجــات مختلــف (در زمینــه تولیــد بیســکویت)
بــا ســرمایه گــذاری بیــش از ششــصد میلیــارد ریــال در مجموع ـهای بــه وســعت  40هــزار متــر مربــع در شــهرک
صنعتــی هرنــد اصفهــان آغــاز بــه کار کــرد.
تولیــدات ایــن مجموعــه بــا نــام تجــاری آونــد ،ســالهای اول روزانــه بــه میــزان  50تُــن بــود کــه ایــن رقــم هــم
اکنــون بــا اضافــه شــدن محصــوالت خــط جدیــد کــه بــا همــکاری دو گــروه صنعتــی  SIGســوییس و baker
 perkinsانگلســتان میباشــد ،بــه  100تــن در روز رســیده اســت.
برخــورداری از همــکاری کارشناســان مجــرب و اســتفاده از مــواد اولیــه بــا کیفیــت و نظــارت بــر تامیــن کننــدگان
مــواد اولیــه گام موثــر دیگــری در جهــت نیــل بــه تولیــد محصــول ســالم و بــا کیفیــت بــوده کــه نتیجــه آن
اســتقبال و رضایتمنــدی مشــتریان و تشــویق و حمایــت ایشــان در اقصــی نقــاط کشــور بــوده اســت.
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شــرکت نگیــن عســل (بیســکویت آونــد) ســال  1386بنیــان نهــاده شــد  .از ســال  1390فعالیــت تولیــدی خــود را

شــهد :مزیــت هــای تولیــدی و رقابتــی شــما نســبت
بــه رقبــا چیســت؟
 تکنولوژی منحصر بفرد تولید و کیفیت برتر محصوالت قیمــت رقابتــی و باالتریــن مارجیــن قیمتــی بــرای شــبکهفــروش
شــهد :تعــداد تولیــدات شــما بــه چــه میــزان اســت و
در چنــد دســته بنــدی تولیــدی قــرار دارد؟
ظرفیت اسمی  120تن در روز و ظرفیت واقعی  100تن
محصــوالت ایــن شــرکت در ســه گــروه بیســکویتهای ســخت
 ،بیســکویتهای نــرم و انــواع کوکــی در قالــبهــای مختلــف.
بنــام پذیرایــی ،دایجســتیو  ،زبــان  ،مــادر  ،پرنســس  ،چهلســتون
پتیبــور  ،پتــی بــور چندالیــه ،پتــی بــور بــا چیپــس شــکالت ،
کوکــی شــکالتی و بیســکویت بــا روکــش شــکالت تولیــد و روانــه
بازارهــای داخلــی و خارجــی میگــردد.
شــهد :هــدف شــما از حضــور در بیســتمین نمایشــگاه
بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت تهــران چیســت؟
 حضــور در یکــی از بزرگتریــن نمایشــگاهها و رویدادهــای مهــمدر حــوزه تولیــدات مرتبــط بــا صنعــت
 جذب نمایندگی استان های فاقد نماینده معرفــی و شناســایی برنــد ،بــرای بازدیدکننــدگان خــاص وبیــان مزیــت هــای ایــن شــرکت
 تقویــت برنــد بــرای بازدیدکننــدگان عــام و مشــتریان نهایــی وبیــان 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 همکارجدیــد و تکنولــوژی و محصــوالت آنها
 آشنایی با رقبای جدید و محصوالت جدید رقبای پیشینشــهد :اقدامــات خــود را در راســتای مشــتری مــداری
بفرمائیــد ؟
ایجــاد واحــد شــکایات  ،انتقــادات و پیشــنهادات و پیگیــریمســتمر تمامــی پیامهــای ارســالی از ســوی مشــتریان تــا جلــب
رضایــت کامــل آنهــا.
راههــای ارتباطــی بــا مشــتریان از بســترهای شــبکه هــایمجــازی ،ســایت ،تلفــن و ...

اســتفاده از مــواد اولیــه بــا کیفیــت و حفــظ کیفیــت محصــوالتآونــد
قیمــت مناســب جهــت رضایــت مشــتریان و اســتفاده طیف وســیعیاز مشــتریان (بــا درآمدهــای متفــاوت) از محصــوالت آوند
شــهد :مهمتریــن اقــدام مانــع زدایــی از تولیــد را چــه
میدانیــد و چگونــه ارزیابــی مــی نماییــد؟
تسهیل در امور اداری و بازرگانی
کاهــش دخالــت دولــت در بــازار و حفــظ وظیفــه نظارتــی بــرای
دولــت
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:
شــرایط ســخت تولیــد از منظــر حفاظــت از پرســنل و رعایــتپروتــکل هــای بهداشــتی  ،همچنیــن از دســت دادن تعــداد قابــل
توجــه کارگــران در برهــه هــای زمانــی بــه خاطــر بیمــاری و ایجــاد
کمبــود نیــروی کار.
اضافــه شــدن هزینــه هــای ســربار تولیــد بــه جهــت اســتفاده ازمــواد و تدابیــر بهداشــتی جهــت حفــظ پروتــکل هــای بهداشــتی
تعطیلــی مشــاغل خــرد و فروشــگاهها کــه خــود باعــث کاهــشقــدرت خریــد مشــتریان نهایــی و کاهــش خریــد آنهــا (و بــه تبــع آن
کاهــش فــروش شــرکت) میگــردد.
فرصت:
فرصت قابل مالحظه ای دیده نمی شود.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 – در شــرایط حاضــر جهانــی و ایــران  ،اســتفاده از بســتر فضــای
مجــازی و تبلیغــات در ایــن محیــط  ،یکــی از مهمتریــن ،پربــازده
تریــن و ارزان تریــن مســیرها بــرای شناســاندن برندهــا (بخصــوص
برندهــای نوپــا ) بــه مخاطبــان هــدف خــود مــی باشــد.
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با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

حاج صمد آقا روحی،
مدیر عامل 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
فعالیــت خــود را از ســال  1334در شــهر زیبــا تبریــز واقــع در شــمال غــرب ایــران آغــاز نمود.ایــن شــرکت
موفــق گردیــده اســت تــا بــا تکیــه بــر دانــش گروهــی مهندســی و کارشناســان  R&Dو نیــز بهــره گیــری از
آخریــن تکنولــوژی هــای روز دنیــا ،اســتاندارد هــای بیــن المللــی کیفیــت از جملــه ,ISO22000, ISO9001
گواهینامــه  HACCPو گواهــی حــال را از مراجــع مربوطــه دریافــت نمــوده کــه همــه ایــن تــاش 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 تــاش نمــوده اســت طعــم برتر،تنــوع محصــول ،امنیــت غذایــی و ســودمندی بــرای
ســامت را ســرلوحه کار خــود قــرار دهیــم.
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طعم برتر،تنوع محصول ،امنیت غذایی
و سودمندی برای سالمت سرلوحه کار
«پشمک حاج عبداله»

شــهد :مشــتری مــداری را در علملکــرد خــود چگونــه
تعریــف کــرده ایــد؟
ایــن شــرکت بــا بیــش از نیــم قــرن تجربــه و حضــور موفــق در
بازارهــای داخلــی و خارجــی و افزایــش ســهم بــازار تــاش کــرده کــه
در مســیر صحیحــی قــرار گیــرد سیاســت هــای کلــی شــرکت مبتنی
بــر ســه اصــل کیفیــت محصــوالت ،رضایــت منــدی مشــتریان،
توســعه کمــی و کیفــی شــرکت مــی باشــد.محصوالت تولیــد شــده
بــه صــورت مــداوم و بــا بهــره گیــری از تکنیــک هــای ســنجش و
کنتــرل بــازار مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و تمامــی نقــاط بــه منظــور
افزایــش کیفیــت محصــوالت و رضایــت مشــتریان در تمامــی مراحــل
اعمــال مــی گــردد.
شــهد :تعــداد تولیــدات شــما بــه چــه میــزان اســت و در
چنــد دســته بنــدی تولیــدی قــرار دارد؟
ایــن شــرکت بــا ظرفیــت تولیــد ســالیانه حــدود  4000تــن ســبد
کاالیــی انواع پشــمک بــدون قنــد و پروبیوتیــک و ......در بــازار فعالیت
نمــوده و همچنیــن در ایــن مجموعــه حــدود  1400نفــر نیــروی
متخصــص تولیــدی و اداری مشــغول بــکار هســتند .کــه عــاوه بــر
پوشــش بــازار داخلــی بــه بیــش از 30کشــور جهــان ازجملــه کشــور
هــای حــوزه خلیــج فــارس ،چیــن ،افغانســتان ،پاکســتان  ،اروپــا ،
اســترالیا  ،کشــور هــای آســیای میانــه و روســیه  ،کانــادا صــادر
مــی نمایــد و همچنــان در حــال افزایــش اهــداف صادراتــی خــود
مــی باشــد.از دســت آورد هــای اخیــر ایــن شــرکت تولیــد محصــول
پشــمک ســامت 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
میکنیــم اعتبــار برنــد حــاج عبدالــه...را حفــظ کنیــم و نیــز بتوانیــم
عــاوه بــر حفــظ مشــتریان قدیمــی ،دامنــه حضــور مشــتریان جدیــد
را فراهــم کنیــم .اهــداف مــا هــم فــروش و هــم برندینــگ و هــم
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 میتوانــد کارســاز باشــد و فکــر میکنیــم ایــن اتفــاق

اینجــا میافتــد. .
شــهد :تهدیــد و فرصــت هــای اقتصــادی کرونــا بــرای
صنعــت چیســت؟
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
اثرگــذار اســت .از ســوی دیگــر بــا کاهــش تقاضــا ،بنــگاه هــای
اقتصــادی ،کســب و کارهــا بــه ویــژه کســب و کارهــای کوچــک
تحــت تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا قــرار مــی گیرنــد بــا ایــن وجــود
تمــام بخــش هــای اقتصــادی بــه یــک نســبت دچــار رکــود نمــی
شــوند .بخــش هایــی ماننــد گردشــگری و حمــل و نقــل از حملــه
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
کــه توســط شــهروندان صــورت مــی گیــرد ،بــا رکــود مواجــه مــی
شــوند
شــهد :مهمتریــن اقــدام مانــع زدایــی از تولیــد را چــه
میدانیــد و چگونــه ارزیابــی مــی نماییــد؟
بــا توجــه بــه ضــرورت رفــع موانــع تولیــد در کشــور مــی تــوان گفت:
تغییــر مــداوم قیمتهــا ،موانــع قانونــی ،عــدم اصــاح نظــام مالیاتــی
و جهــت گیــری نامناســب سیاســتهای پولــی و مالــی از جملــه
مهمتریــن موانــع تولیــد در کشــور اســت.که نیــاز بــه مدیریــت و
اصــاح دارد.
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؟
در عصــر دیجیتــال بــا توجــه بــه گســترش خارقالعــاده اینترنــت
در دنیــا ،شــبکه هــای اجتماعــی بــه یــک بســتر قدرتمنــد بــرای
کســبوکارها تبدیــل شــدهاند .از ایــن طریــق میتــوان بــا
مخاطبــان خــود ارتبــاط نزدیــک برقــرار کــرد.
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با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

محرمعلی خندابی

مدیر عامل ماشین سازی خندابی

توجه به نیازها و خواستههای مشتریان مهمترین
محور فعالیت «ماشین سازی خندابی» است
ماشــین ســازی خندابــی در ســال  1373بــا توجــه بــه تجربیــات چهــل ســاله اینجانــب در صنعــت شــیرینی و شــکالت و
همچنیــن نیــاز مشــتریان در شــهر قــدس و در زمینــی بــه مســاحت حــدود  7000هــزار مترمربــع متــر مربــع پایــه گــذاری و
تاســیس گردید.هــم اکنــون عــاوه بــر بــازار داخــل بــه حــدود  45کشــور دنیــا کــه تعــدادی از آنهــا از کشــورهای پیشــرفته
صنعتــی مــی باشــند ماشــین آالت ســاخت مجموعــه مــا صــادر مــی گــردد .ســازمان مــا توانســته بــا اســتفاده از نیــروی
انســانی بســیار کارآمــد و اســتفاده از علــوم و فنــون روز دنیــا مشــتریان را بــه بهتریــن شــکل پاســخگو باشــد.
اســتفاده از نیــروی انســانی کارآمــد ،مــواد اولیــه و تجهیــزات بســیار مرغــوب بــا برندهــای معتبــر ،خدمــات پــس از فــروش
کارا و اثــر بخــش بــه تمــام نقاطــی کــه ماشــین آالت تولیــدی مجموعــه مــا نصــب و فعــال مــی باشــد  ،انعطــاف در پاســخ
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:

میالد عرب پور

مدیر فروش بهبود گستر سانیا

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

شــرکت بهبــود گســتر ســانیا یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان مــواد اولیــه صنایــع آردی و همچنیــن انــواع کیــک در ایــران در
جــوار ملکوتــی بــارگاه امــام هشــتم شــیعیان در شــهر مشــهد مقــدس میباشــد .ایــن مجموعــه در طــول بیــش از  15ســال حیــات
پربــار خــود ،یکــی از پیشــتازان عرضــه محصــوالت جدیــد و متنــوع بــا اســتانداردهای جهانــی و صادراتمحــور بــوده و توانســته در
توســعه ایــن صنعــت و ایجــاد فضــای رقابتــی در کشــور نقــش بســزایی ایفــا نمایــد و بــا اشــتغالزایی بــرای بیــش از  500نفــر 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
از  30نــوع بســتهبندی بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای روز دنیــا و بــا کیفیتــی ممتــاز و جهانــی ،عواملــی بودهانــد کــه باعــث شــده
ایــن مجموعــه عــاوه بــر کســب درصــد باالیــی از ســهم بــازار داخلــی ،محصــوالت خــود را بــه بیــش از  10کشــور جهــان در منطقــه
خــاور میانــه و آســیا صــادر نمایــد.
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شهد :مزیت بارز تولیدات شما چیست؟
تولیــد انــواع کیــک بــا مانــدگاری بیــش از  9مــاه بــدون اســتفاده از مــواد
نگهدارنــده شــیمیایی
ظرفیــت بــاالی تولیــد و تامیــن محصــوالت بــه همــراه رونمایــی و ارائــه
مســتمرمحصوالت جدیــد بــا توجــه بــه اخــذ بازخــورد از نتایــج تحقیقــات
بــازار در کمتریــن زمــان ممکــن.
اجــرای کامــل و موثــر پــروژه  CRMو اعتــای ســطح بــاالی فرهنــگ
مشــتری مــداری کــه زیــر نظــر مســتقیم مدیرعامــل مجموعــه صــورت
میپذیــرد.
شهد :تنوع محصولی شما چقدر است؟
بیــش از  50نــوع محصــول و مــدل کــه در  5دســته 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؟
بــا اینکــه بــا اپیدمــی ویــروس کرونــا تهدیدهــای تجــاری و اقتصــادی

زیــادی بهوجــود 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
بــا رشــد  6برابــری تولیــد و فــروش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
گذشــته  ،بــا اســتناد بــه آمارهــای ثبتــی ســازمانهای مربوطــه منتــج
شــده اســت  ،لــذا نکتــه اصلــی ،پذیــرش تهدیــدات بالقــوه و تغییــر
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؟
مهمتریــن اقــدام رفــع موانــع قانونــی تولیــد میباشــد چــه در حــوزه
صــدور مجــوز هــا و چــه در حــوزه اعطــای تســهیالت بــا شــرایط
حمایتــی از تولیــد کننــده.
شــهد :در پایــان اگــر نکتــه ای هســت کــه الزم مــی دانیــد
بگوییــد بفرمائیــد؟
ذکــر ایــن نکتــه کــه در هــر مجموعــه کســب و کار تولیــدی موفــق بــا
جمــع شــدن مدیــران میانــی بــا ذکاوت و مشــارکت طلــب و حضــور
مدیــر ارشــدی کــه دارای روحیــه و اســتعداد رهبــری باشــد ،بــدون
شــک  ،در هــر شــرایط اقتصــادی موفقیــت هــای بــزرگ دســت یافتنــی
اســت کــه مجموعــه بهبــود گســتر ســانیا ایــن مهــم را بــه اثبات رســانده.

نشــر یه شهد شــما ره پنجا ه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

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 اطــاع از وضعیــت رقبــا مــی باشــد.
تایید عرض من مشارکت  25ساله 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 اصــاح 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 تــاش کلیــه همکارانــم در مجموعــه ماشــین ســازی
خندابــی تشــکر و قــدر دانــی نمایــم چــرا کــه حاصــل تــاش کلیــه کارکنــان ســازمان ماســت کــه ایــن جایــگاه را بــرای شــرکت فراهــم نمــوده و آرزو
مــی کنــم در ایــن دوران ســخت دروهلــه اول ســامتی 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
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بهروز فضل اللهی

مدیر عامل ترش کام مرند

 150مدل محصول لواشک،
ترشک و شیره خرما تولید
شده در «ترشکام مرند»
شــرکت تــرش کام مرنــد در ســال  ۱۳۸۲در شــهرک صنعتــی شهرســتان مرنــد در زمینــی بــه مســاحت  ۱۸۰۰۰هــزار متــر
مربــع و بــا زیــر بنــای  ۱۲۰۰۰مترمربــع 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
اروپایی،آسیایی،کشــورهای خاورمیانــه و روســیه را موجــب گردیــده و اینــک ایــن محصــول بــا نــام زنبــور طالیــی در دســترس
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
از اساســی تریــن نیازمندیهــای بخــش صنایــع کشــاورزی محســوب شــده و مــا بــا نــگاه تحــول پذیــر خواهیــم توانســت در
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  150الــی  200مــدل محصــول میباشــد کــه در ســه نــوع بســته بنــدی شــامل لواشــک ،ترشــک ،شــیره خرمــا
تولیــد شــده بــه بــه دســت مصــرف کننــدگان مــی رســد.

محمود ابوالحسنی

مدیر عامل شاهین سردشت

معرفی محصوالت جدید «شاهین سردشت
در بیستمین نمایشگاه شیرینی و شکالت
مجموعه صنایع غذایی شاهین سردشت در شهرستان سردشت از توابع استان آذربایجان غربی قرار دارد .
مجموعــه  ،فعالیــت خــود را از ســال  1397بــا 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
بــازار از اســانس زنجبیــل اســتفاده میشــود و یــا در تولیــد تافــی ســقز ،بــه جــای اســانس  ،از خــود ســقز فــرآوری شــده تولیــد داخــل
اســتفاده مــی گــردد .
اقدامــات مجموعــه مــا در راســتای مشــتری مــداری عبارتنــد از  :ارائــه کاالی بــا کیفیــت از نظــر مــواد اولیــه و بســته بنــدی  -عــدم
اجبــار در فــروش بــرای هرکــدام از کاال هــا  -تحویــل کاال در انبارهــا بــه مشــتری بــدون دریافــت هزینــه
شهد :تنوع تولیدات شما به چه صورت است
دوازده مورد تولیدی در دسته بندی :
انــواع تافــی هــای مغــز دار  -انــواع آبنباتهــا  -آبنباتهــای مغــزدار
 شــکالت صبحانــه  -انــواع شــکالت هــای  cbsو کــره شــکالت تافــی تــرششــهد :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
ج  :پذیرفتــن مشــتری هــای جدیــد در بخــش
هــای زنجیــره ای  ،شهرســتان و مویرگــی
اســتان هــای تهــران و البــرز
د  :اســتقبال از نماینــدگان کشــورهای
دیگــر و عقــد قــرارداد صــادرات در

صــورت مشــارکت دیگــر کشــورها در نمایشــگاه
شــهد :مهمتریــن اقــدام مانــع زدایــی از تولیــد را چــه
میدانیــد و چگونــه ارزیابــی مــی نماییــد؟
از دیــدگاه مجموعــه مــا مهمتریــن اقدامــات در زمینــه مانــع زدایــی
از تولیــد عبارتنــد از :
الــف  :تامیــن مــواد اولیــه توســط یــک اتحادیــه یــا انجمــن
شــیرینی و شــکالت بــه صــورت انحصــاری کــه تولیــد کننــده
ایــن صنــف مــدام بــا نوســان قیمــت از ســوی دالالن متعــدد روبــه
رو نشــود
ب  :کنتــرل بــر قیمــت ملزومــات بســته بنــدی اعــم از لفــاف ،
ســلفون  ،کارتــن و .....
ج  :برطــرف کــردن موانــع صــادرات و تســهیل امــور مربــوط بــه
ایــن مهــم
د  :حــل مشــکالت جهــت گرفتــن مجوزهــای تولیــد  ،عالمــت
اســتاندارد و گواهــی حــال و ..........
شــهد :در پایــان اگــر نکتــه ای هســت کــه الزم میدانیــد
بگوییــد بفرماییــد؟
در پایــان  ،ضمــن تشــکر ویــژه از « انجمــن شــیرینی و شــکالت
کشــور « کــه شــرایط مناســب را بــرای بــه نمایــش گذاشــتن
توانایــی تولیــد کننــدگان داخلــی فراهــم آورده  ،آرزوی
موفقیــت بــرای برگــذار کننــدگان و شــرکت کننــدگان در
ایــن نمایشــگاه را داریــم .

نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شهد :اقدامات خود را در راستای مشتری مداری بفرمائید ؟
شــرکت تــرش کام مرنــد در راســتای جلــب اعتمــاد مشــتریان عزیــز  ،تولیــدات خــود را بــه صــورت انبــوه و باکیفیــت در
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 تــاش 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.
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پوپـککاویـانی

مدیر حوزه ریاست گروه صنایع غذایی درنا

حضور در نمایشگاهها یکی
از سیاست های سازمان برای
معرفی نسل جدید محصوالت

www.iranianacm.ir

نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه و د و م
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گــروه صنایــع غذایــی درنــا در ســال  1342توســط میــرزا آقــا رســولوی بنــا نهــاده شــد  .در آن زمــان ایشــان از
یــک زیــر زمیــن کوچــک  50متــری ایــن کیــک یــزدی کوچــک را بــه کیــک  50گرمــی 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  1346بصــورت 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  30عــددی نایلونــی و بــه فروشــگاهها راه بــاز کــرد تــا ســال  1352کــه تغذیــه رایــگان شــروع شــد و
قســمت عمــده ای از تغذیــه رایــگان را پوشــش میــداد.
الزم بــه توضیــح اســت کــه محصــوالت مــا از ســال  1342تــا  1365بــا برندهــای مختلــف ماننــد دانمارکــی -110-
رســولوی بــه بــازار عرضــه شــده و در ســال  1365برنــد درنــا بــه ثبــت رســید و عمــا شــروع بــه کار کــرد و تــا بــه
حــال نیــز ادامــه دارد.
مزیــت رقابتــی درنــا در یــک یــا  2مــورد 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
 - 3اقدامات 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
همیــن خصــوص بــرای حفــظ ایــن ارزشــها واحــدی بــه نــام  CRMدر دل ســازمان وجــود دارد کــه بــا دریافــت
نظــرات و انتقــادات و پیشــنهادات و ارتبــاط بــا مســئولین ذیربــط ســعی در حفــظ ارزشــهای ســازمان دارد

شــهد :تعــداد تولیــدات شــما بــه چــه میــزان اســت و
در چنــد دســته بنــدی تولیــدی قــرار دارد؟
شــرکت درنــا کــه بــا یــک محصــول شــروع بــکار کــرده بــود
در حــال حاضــر بیــش از  250تنــوع کاالیــی را در ســبد خــود
دارد کــه همگــی در زمینــه محصــوالت  BAKERYمیباشــد
 .تنــوع محصــوالت در شــاخه هــای انــواع کیــک ( روغنــی و
الیــه ای )  ،پــن کیــک ( فــان کیــک و درنــا برگــر ) کلوچــه ،
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؟
حضــور در نمایشــگاهها یکــی از سیاســت هــای ســازمان بــرای
معرفــی نســل جدیــد محصــوالت و نمایــش آنهــا میباشــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه شــکل گیــری و توســعه واحــد صــادرات
یکــی از علــت هــای حضــور پیــدا کــردن بازارهــای جدیــد در
بــازار داخــل و خــارج میباشــد .
شــهد :تهدیــد و فرصــت هــای کرونایــی در رونــد
حرکتــی تولیــد را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
از نظــر مــا کرونــا دیگــر جزئــی از زندگــی مــردم الاقــل در ایــران
شــده و در کشــور مــا بــه جــز اوایــل زمــان شــیوع ایــن بیمــاری
دیگــر نشــانی از تاثیــرات آن را در بــازار مشــاهده نمیکنیــم .
گرچــه در اوایــل کــه تــازه کرونــا شــروع شــده بــود چــون مــردم
بــه محصــوالت بــاز اطمینــان نداشــتند و محصــوالت بــا بســته
بنــدی بهداشــتی بیشــتر مــورد تائیــد مــردم بــود تاثیــر خوبــی
روی فــروش مــا داشــت و مــا هــم بــا تمــام قــوا ســعی بــر تولیــد
ایمــن محصــوالت داشــتیم ولــی در حــال حاضــر علیرغــم
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؟
از نظــر مــن انحصــار در هــر شــرایطی مانــع از تولیــد اســت .
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
نحــوی کــه خــود بــازار قیمــت را کنتــرل میکنــد و تولیــد

کننــده میدانــد بــا قیمــت گــذاری بــاال نمیتوانــد مشــتری
خــود را حفــظ کنــد پــس سیاســت تولیــد تعییــن میشــود و
راههــای بهــره وری افزایــش مــی یابــد  .ولــی متاســفانه در
ایــران همــه میدانیــم کــه بــه چــه دالیلــی ایــن گونــه کار
میشــود و الزم بــه گفتــن نیســت .
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
قوانیــن دســت و پــا گیــر و بعضــا ســلیقه هــای شــخصی
مســئولین نیــز از دیگــر عوامــل بازدارنــده میباشــد.
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
قیمــت مناســب محصولــی بــا کیفیــت و رقابــل رقابــت در
بــازار بیــن الملــل تولیــد کنــد .
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 در حــال حاضــر بــا تغییــر نســل و اینکــه نســل  Zدر
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؟
ضمــن تشــکر از برگــزار کننــدگان ایــن همایــش بــا وجــود
مشــکالت بویــزه شــرایط کرونایــی بــه عنــوان یــک تولیــد
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
تولیــد کننــده بــا فــراغ بــال بــه تولیــد و عرضــه محصــوالت
خــود بپــردازد.
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با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

میرعلی هاشمی ،مدیر عامل آذر شهد

میثم نیک دهقان

بیستمین نمایشگاه فرصتی برای دیدار چهره به چهره

رئیس هیات مدیره آذین شهد خوارزم

واکسیناسیون عمومی مردم نقش مهمی در صادرات محصولها دارد
مجموعــه آذیــن شــهد خــوارزم (ســتاک) تولیــد کننــده انــواع بیســکویت و کلوچــه بــر پایــه آرد جــو بــوده کــه بــه
عنــوان تدویــن کننــده اولیــن اســتاندارد بیســکویت جــو در ایــران شــناخته مــی شــود .ایــن مجموعــه بــا اســتفاده از
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 نیکدهقــان،
رئیــس هیــات مدیــره آذیــن شــهد خــوارزم انجــام دادیــم کــه مشــروح آن را در زیــر مــی خوانیــم:
شــرکت آذر شــهد ،تقریب ـ ًا 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.
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نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــهد :مشــتری مــداری در مســیر فعالیــت خــود چگونــه تعریف
کــرده اید؟
ایــن شــرکت بــا دارا بــودن پخــش مویرگــی مــدرن توانســته محصــوالت
خــود را بــا کیفیــت عالــی و بموقــع تحویــل فروشــگاههای کوچــک و
بــزرگ نمایــد و بــا اخــذ انتقــادات و پیشــنهادات از مشــتری هــا و در
راســتای جلــب رضایــت مصــرف کننــدگان نســبت بــه ارتقــاء کیفیــت
محصــوالت تولیــدی خــود اقــدام مــی نمایــد.
شهد :تنوع تولیدات شما در چه گروههای کاالیی است؟
ایــن شــرکت در  9گــروه کاال هــای تولیــدی خــود را بــه بازارهــای داخلــی
و خارجــی عرضــه مــی نمایــد .تولیــدات شــرکت در گروههــای ویفــر،
بیســکویت ،کیــک ،تافــی ،آبنبــات ،شــکالت و اســمارتیز ،لواشــک ،پاســتیل
میباشــد.
شــهد :اهمیــت حضــور در بیســتمین نمایشــگاه بیــن المللــی
شــیرینی و شــکالت؟
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؟
علیرغــم اینکــه کرونــا باعــث تعطیلــی مــدارس و دانشــگاهها گردیــده و
مصــرف نهایــی کمتــر شــده ولــی شــرکت توانســته بــا تولیــد محصــوالت
جدیــد در بســته بندیهــای کامــ ً
ا بهداشــتی در بــازار داخلــی و صــادرات
همچنــان ادامــه فعالیــت نمایــد.
شــهد :مهمتریــن اقــدام مانعزدایــی از تولیــد را چــه میدانیــد
و چگونــه ارزیابــی مینماییــد؟
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
بفر ما یید ؟ ؟
بــا آرزوی ســامتی بــرای ایرانیــان عزیــز در تمــام دنیــا و آرزوی پایــان
بیمــاری کرونــا و درخواســت حمایــت مســئولین مربوطــه از تولیدکننــدگان.

شــهد :مزیــت هــای تولیــدی و رقابتــی شــما نســبت بــه رقبــا
چیســت؟
عــاوه بــر ظرفیــت هــای تولیــد و قابلیــت هــای تولیــد متنــوع محصــوالت،
اســتفاده از تیــم تحقیــق و توســعه قــوی و بومــی ســازی فرمــول هــای
پیشــرفته ،محصــوالت ســامت محــور بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی هــای
برتــر بــه همــراه ارزش غذایــی بــاال بــه مصــرف کننــدگان محتــرم ارائــه
مــی گــردد کــه در ایــن زمینــه پیشــتاز و بــی رقیــب هســتیم
شهد :تنوع تولیدات شما در چه گروههای کاالیی است؟
اصــل اول تولیــد مشــتری مــداری اســت .در ایــن راســتا تیمــی متشــکل از
روابــط عمومــی ،تبلیغــات ،تحقیــق و توســعه ،کنتــرل کیفیــت و CRM
بــدون وقفــه پاســخگوی مصــرف کننــدگان محتــرم بــوده و عــاوه بــر
پاســخ بــه ســواالت آن هــا ،نظــرات محترمشــان را در واحدهــای مختلــف
ســازمان انتقــال و جــاری مــی ســازند بــه امیــد اینکــه عــاوه بــر رفــع
نیازهــای مصــرف کننــدگان بتوانیــم رشــد موثــری نیــز براســاس نظــرات
آن هــا ایجــاد نماییــم.
شــهد :اهمیــت حضــور در بیســتمین نمایشــگاه بیــن المللــی
شــیرینی و شــکالت؟
بــه هــر حــال نمایشــگاه اختصاصــی شــیرینی و شــکالت تریبونــی بــرای
معرفــی بهتــر مجموعــه و محصــوالت بخصــوص محصــوالت جدیــد
بــوده کــه بــه صــورت حضــوری مــی تــوان مزایــای رقابتــی را بیــش از
پیــش معرفــی نمــود .عــاوه بــر ایــن مزیــت مهــم ،تعامــل بــا ذی نفعــان
بخصــوص عوامــل فــروش در کل کشــور ،شــرکای تجــاری و بازرگانــی و
 ...کــه مــی تــوان در ایــن نمایشــگاه بــا آن هــا آشــنا و نشســت هایــی را
برگــزار کــرد از عوامــل اصلــی حضــور مــا در نمایشــگاه مــی باشــد.
شــهد :تهدیــد و فرصــت هــای کرونایــی در رونــد حرکتــی تولید

را چگونــه ارزیابــی مــی کنید؟
بــا توجــه بــه دیــدگاه همیشــگی مــا در زمینــه ســامت ،در ایــن دوران عــاوه
بــر تولیــدات ســامت محــور ســعی در ایجــاد بســته بنــدی هــای اختصاصــی
بــه صــورت هــای تــک نفــره ،فلــه ،خانــواده و  ...نمودیــم تــا تمامــی اقشــار
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
اســت .امیــد اســت تــا بــا واکسیناســیون و رفــع ایــن بیمــاری در تمامــی
مجامــع بتوانیــم بــه زودی بــه اهــداف خــود در حضــور پرفــروغ در بازارهــای
بیــن المللــی دســت یابیــم.
شــهد :مهمتریــن اقــدام مانعزدایــی از تولیــد را چــه میدانیــد و
چگونــه ارزیابــی مینماییــد؟
ارائــه مناســب و بــا کیفیــت مــواد اولیــه ،تامیــن تســهیالت مناســب بــرای
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 تــاش تولیدکننــدگان ارائــه محصــول بــا کیفیــت بــا قابلیــت خریــد
بــرای تمــام هموطنــان عزیــز مــی باشــد کــه نیازمنــد حمایــت دولــت از
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 عــاوه بــر رفــع نیازهــای هموطنــان عزیــز ،بتوانیــم
حضــور گســترده در مجامــع بیــن الملــل داشــته باشــیم.
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با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

محمد بهرام وش شمس

مدیر عامل صنایع غذایی روزبه شکالت

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  1390شــرکت صنایــع غذایــی روزبــه شــکالت
بــا معرفــی برنــد فلــورا وارد حــوزه تولیــد مــواد اولیــه صنایــع قنــادی  ،نــان و شــیرینی گردیــد و در طــول  10ســال فعالیــت در
ایــن بــازار و بــا احــداث کارخانــه ای بــه مســاحت  25000مترمربــع 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

محصوالت باکیفیت در بستهبندی ارزانتر برای مشتریمداری
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
بنــدی هایــی ارزان تــر ولــی بــا همــان کیفیــت همیشــگی بــه بــازار
عرضــه کنیــم تــا بدیــن وســیله بتوانیــم شــیرینی را بــه ســبد خریــد
خانــوار برگردانیــم و ایــن در حالیســت کــه کــه مــا اکنــون در  5دســته؛
ژلــه هــای روکــش کیــک  ،فوندانــت  ،کــرم هــای مغــزی  ،کرمهــای
مغــزی میــوه ای  ،کــرم دلــی ،انــواع پــودر کیــک ســبد محصــوالت

خــود را عرضــه میکنیــم.
نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت فرصــت خــوب بــرای دیــدار
بــا مشــتریان قدیــم و جدیــد
بهــرام وش شــمس دربــاره اهمیــت بیســتمین نمایشــگاه شــیرینی
و شــکالت نیــز گــت :دوران پاندمــی و رعایــت دســتور العملهــای
پیشــگیری از ابتــا بــه ویــروس کرونــا مانــع از برگــزاری بســیاری
از رویدادهــای همنشــینی بــا مشــتریان گردیــد لــذا نمایشــگاه بیــن
المللــی فرصــت خوبــی بــرای دیــدار و مذاکــره بــا مشــتریان همیشــگی
و جدیــد اســت.
عــاوه بــر آن در ســال گذشــته شــرکت صنایــع غذایــی روزبه شــکالت

نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران
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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
کیفیــت محصــوالت  ،تنــوع بــی نظیــر در رنــگ ،طعــم و تنــوع ســبد محصــوالت  ،بســته بنــدی هــای جــذاب و
منحصــر بــه فــرد  ،پاســخ و رفــع نیــاز مشــتریان در کمتریــن زمــان  ،همــگام شــدن بــا تکنولــو ِژی روز و اســتفاده
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 .

تولیداتــی بــرای مصــارف خانگــی داشــت کــه بــا توجــه بــه اســتقبالی کــه
معمــوال خانــواده هــا از ایــن نمایشــگاه دارنــد فرصــت خوبــی بــرای معرفــی
ایــن محصــوالت اســت .
پودر کیک مافین محصول جدید
در نظــر داریــم محصــول جدیــد خــود را بــا عنــوان پــودر کیــک مافیــن
فلــورا را در ایــن نمایشــگاه بــه مشــتریان معرفــی نماییــم و بــرای ایــن
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
خارجــی حضــور یابنــد و فرصــت بــرای مذاکــرات صادراتــی نیــز فراهــم
باشــد .
عرضه محصوالت اولیه پخت کیکهای خانهپز در شرایط کرونا
ایــن فعــال صنعــت غذایــی در توصیــف شــرایط کنونــی افــزود :کرونــا و
پیامدهــای آن بــر روی صنعــت شــیرینی و شــکالت تاثیــر جــدی و قابــل
توجهــی داشــت  ،از یــک ســو کرونــا بــا تــورم اقتصــادی شــدیدی بــرای
ایــران همــراه بــود کــه بــه شــدت بــر روی قــدرت خریــد مصــرف کننــدگان
تاثیــر گذاشــت و از ســویی دیگــر تــرس از آلودگــی شــیرینی و کیــک بــه
ویــروس انگیــزه خریــد را از مشــتریان گرفتــه بــود .
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
و بــرای اولیــن بــار در ایــران ایــن محصــوالت را بــه بــازار عرضــه نمــود تــا

مصــرف کننــدگان و خانــواده هــای ایرانــی بتواننــد در خانــه شــیرینی و
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
محصــوالت  ،امــوزش هــا و رســپی هــای متنــوع را در اختبــار مخاطبــان
قــرار داده و مســابقات جذابــی بــر مبنــای امــوزش هــا برگــزار مینمایــد تــا
عالقــه منــدان بــه ایــن حــوزه بتواننــد توانایــی هــای خــود را محــک بزننــد
عــاوه 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  1399و  1400ســالهای ســختی بــرای جهــان و علــی
الخصــوص ایــران بــود  ،عــاوه بــر کرونــا و از دســت دادن عزیزانمــان ،
مشــکالت اقتصــادی و تــورم افســار گســیخته  ،بیــکاری  ،خشکســالی و ...
کام همــه را تلــخ کــرده  ،در ایــن ایــام شــاد بــودن شــاید ســخت تریــن کار
باشــد ولــی بایــد امیــدوار بــود کــه پایــان هــر ســختی  ،آســودگی اســت
مــا در تالشــیم تــا بتوانیــم بــا تولیــدات محصوالتمــان کمکــی در شــیرین
کــردن کامتــان داشــته باشــیم
بسیار امیدهاست در نومیدی
گرچه هیچ نشانه نیست اندر وادی
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شــهد :در پایــان اگــر نکتــه ای هســت کــه الزم
میدانیــد بگوییــد بفرماییــد؟
در آخــر الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه مشــکالت
و ســختی هــای عدیــده بــرای تولیدکننــدگان در کشــور مــا
و همچنیــن عــدم حمایــت هــای الزم و حتــی وضــع برخــی
قوانیــن و ایجــاد موانــع رونــق تولیــد  ,تنهــا راه پیــش رو
 ,حمایــت مصــرف کننــدگان از محصــوالت داخلــی البتــه
محصــوالت بــا کیفیــت مــی باشــد کــه امیــد اســت بــا ایــن
حمایــت هــا رونــق تولیــد اتفــاق بیوفتــد و قشــر زحمــت
کــش جامعــه رو بــه پیشــرفت در حــال حرکــت باشــد کــه
پیشــرفت و موفقیــت تولیدکننــدگان همــان موفقیــت و
پیشــرفت جامعــه مــی باشــد.

نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــرکت طعــم نویــن کــرال ( بــا مســئولیت محــدود ) در ســال  1386فعالیــت 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
آغــاز نمــوده اســت.در حــال حاضــر محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت بــا برندهــای کــرال (  ) Kralاوزل (  ) OZELو
نیکــوالس ( ) Nicholasبــه بــازار عرضــه مــی شــود.
بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر بــازار کامــا «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  70و  80درصــد ظرفیــت تولیــدی اســمی
خــود در حــال فعالیــت مــی باشــد و بــا برنامــه هــای توســعه در ســال جــاری تصمیــم بــه افزایــش ظرفیــت و افزایــش
حجــم تولیــد داریم.محصــوالت ایــن شــرکت بــه  5دســته کلــی ( کادویــی لوکــس  ,کادویــی پذیرایــی  ,محصــوالت تابلتــی ,
محصــوالت ســوپرمارکتی و محصــوالت فلــه ای ) تقســیم شــده و در حــال حاضــر در حــدود  60نــوع بســته بنــدی در بــازار
ارائــه مــی گــردد.

شهد :مشتری مداری را چگونه تعریف کرده اید؟
بــر همــه واضــح و مبرهــن هســت کــه مجموعــه هایــی موفــق
خواهنــد شــد کــه مشــتری مــدار باشــند.این مشــتریان هســتند
کــه بــود یــا نبــود مجموعــه را مشــخص مــی کننــد.در ایــن
راســتا اقداماتــی از قبیــل تولیــد محصــول بــا بهتریــن کیفیــت
و اســتفاده از مــواد اولیــه مرغــوب و حفــظ و بهبــود آن در گــذر
زمــان و اعتمــاد ســازی فــی مابیــن صــورت گرفتــه کــه بازخــورد
ایــن اقدامــات بــا افزایــش روزافــزون تقاضــای بــازار و ادامــه
همیــن رونــد قابــل لمــس مــی باشــد.
شــهد :علــت اصلــی حضــور شــما در بیســتمین
نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت؟
قــدرت عملیاتــی و تاثیرگــذاری غیرقابــل انــکار نمایشــگاهها در
دنیــای امــروز  ,در راســتای ایجــاد بســتر مناســب ارتباطــی و
عقــد قراردادهــای قابــل توجــه اقتصــادی و آگاه شــدن از نقــاط
ضعــف و قــدرت و همچنیــن بررســی نیازهــای بــازار در ایــن
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.
شــهد :تهدیــد و فرصــت هــای کرونایــی در رونــد
حرکتــی تولیــد را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
شــیوع کرونــا اگــر چــه آســیب هــای فــراوان در زمینــه هــای
گوناگــون بــرای جامعــه بشــری بدنبــال داشــته امــا در برخــی
مــوارد باعــث شــکل گرفتــن فرصــت هایــی شــده اســت کــه
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
محصــوالت جدیــد و کســب تجربــه ای موفــق در ایــن راه ,
ایــن مجموعــه توانســته تــا حــدوده زیــادی تهدیــد را تبدیــل
بــه فرصــت نمائــد
شــهد :مهمتریــن اقــدام مانــع زدایــی از تولیــد را
چــه میدانیــد و چگونــه ارزیابــی مــی نمائیــد؟
مطمئنــا بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت کــه افزایــش مــداوم
قیمــت هــا از مهمتریــن موانــع رونــق تولیــد در کشــور مــا می
باشــد و تــورم یــا افزایــش مــدام قیمــت هــا مانــع از شــکل
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
اجتماعــی اســتفاده کــرده ایــد؟ و تــا چــه میــزان
ایــن ابــزار امــروزی را بــرای رونــق اقتصــادی مــی
توانیــد ارزیابــی کنیــد ؟
برندینــگ در شــبکه هــای اجتماعــی موضوعــی اســت کــه
امــروزه بــا گســترش و پیشــرفت شــبکه هــای اجتماعــی و
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.
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حسین بایرامی

مدیر کارخانه رضوان شکالت (بارشین)

رضوان شکالت اولین تولید کننده
پشمک با طعم ماساال
www.iranianacm.ir

نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــرکت رضــوان شــکالت در راســتای توســعه ی ســبد محصــوالت خــود در ســال  ۱۳۹۶اقــدام بــه تاســیس کارخانــه ای در
اســتان آذربایجــان شــرقی ،شهرســتان شبســتر ،بخــش دریــان در زمینــی بــه مســاحت  ۵۰۰۰متــر تاســیس گردیــد و پــس
از اخــذ مجوزهــای قانونــی از وزارت صمــت و وزارت بهداشــت در ســال  ۱۳۹۸محصــوالت ایــن واحــد تولیــد و بــه بــازار
مصــرف وارد شــدند .ماموریــت ایــن واحــد تولیــد محصــوالت گــروه پشــمک بارشــین در انــواع طعــم مــی باشــد.
در حــال حاضــر در ایــن واحــد بــرای تولیــد محصــول پشــمک از مــواد مرغــوب و بــا کیفیــت بــاال اســتفاده مــی شــود
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.

شــهد :اقدامــات شــما در راســتای رضایــت مشــتری
چگونــه تعریــف شــده اســت؟
 بررســی بازخــورد مصــرف کننــدگان و مشــتریان بــه صــورتمتنــاوب
 بررســی محصــوالت مشــابه در بــازار هــای داخلــی و خارجــیبــه منظــور توســعه ی ســبد کاال و برطــرف کــردن نیــاز مصــرف
کننــدگان
 ایجــاد راه ارتباطــی مســتقیم بــرای دریافــت انتقــادات وپیشــنهادات مصــرف کننــدگان
شــهد :علــت اصلــی حضــور شــما در بیســتمین
نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت؟
قطعــا هــدف هــر شــرکتی از حضــور در نمایشــگاه ،معرفــی و
بازاریابــی محصــوالت خــود مــی باشــد ،ایــن شــرکت نیــز از ایــن
امــر مســتثنی نبــوده و در وهلــه اول بــه دنبــال معرفــی برنــد
بارشــین در ذهــن مخاطــب و مشــتریان و مصــرف کننــدگان و
در ادامــه معرفــی کاالی جدیــد خــود (پشــمک) بــه مشــتریان
مــی باشــد.
شــهد :تهدیــد و فرصــت هــای کرونایــی در رونــد
حرکتــی تولیــد را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
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
از شــروع ایــن اپیدمــی در ســال  ۱۳۹۸ارائــه کاالهــای فلــه را
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
ناشــی از اپیدمــی کرونــا اشــاره ای داشــته باشــیم ،مــی تــوان
ایــن مــورد را نیــز ذکــر نمــود کــه مصــرف محصــوالت بســته
بنــدی شــده تقاضــای بیشــتری دارد و تولیدکننــدگان محتــرم
مــی تواننــد بــه مقولــه بســته بنــدی توجــه بیشــتری نماینــد
شــهد :مهمتریــن اقــدام مانــع زدایــی از تولیــد را چــه
میدانیــد و چگونــه ارزیابــی مــی نمائیــد؟
شــاید بتــوان گفــت امــروز بــه جــای آنکــه بــه دنبــال پــروژه
و اقدامــات و افتتــاح هــای بــزرگ باشــیم کــه آینــده آن نیــز

مشــخص نباشــد ،آســان تریــن کار ممکــن در حــوزه مانــع
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.
ایــن عمــل باعــث خواهــد شــد تولیدکننــدگان امــروز بــه
جــای اینکــه صرفــا انــرژی خــود را صــرف تامیــن ملزومــات
تولیــد کننــد و نگــران آینــده موجودیــت خــود بماننــد ،بــه
فکــر توســعه کســب و کار خــود باشــند.
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 مــا در حــال حاضــر از فضــای مجــازی بــرای تبلیــغ و
معرفــی برندبارشــین اســتفاده نمــوده ایــم و بــه ایــن منظــور
تیمــی مجــزا در واحــد بازاریابــی شــرکت مشــغول فعالیــت
هســتند .ارزیابــی مــا ایــن اســت کــه امــروز در شــبکه هــای
اجتماعــی بــه ایــن دلیــل کــه اکثریــت هموطنــان کشــورمان
حتــی در نقــاط دور دســت از آن اســتفاده مــی کننــد مــی
توانیــم بــا هزینــه کــم تــر و ســرعت بیشــتر برنــد خــود را
معرفــی نماییــم کــم اینکــه اقداماتــی نیــز تــا بــه امــروز در
ایــن حــوزه انجــام شــده اســت.
شــهد :در پایــان اگــر نکتــه ای هســت کــه الزم
میدانیــد بگوییــد بفرماییــد؟
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 ( )SMEکــه زمینــه ســاز افزایــش تولیدناخالــص
داخلــی مــا هســتند بهــای بیشــتری داده شــود .از طرفــی
صاحبــان ایــن کســب و کارهــا نیــز بــه دنبــال افزایــش دانــش
خــود بــه منظــور بهــره منــدی از فرصــت هــای موجــود
توســعه کســب و کار خــود اقدامــات بیشــتری را صــورت
دهنــد تــا زمینــه بقــای بیــش از پیــش خــود را فراهــم نمایند
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رامیار سنگی

شهرام سلیمی

مدیر عامل نیکوشبنم کوهستان

مدیر عامل پایا صنعت سلیمی

تکنولوژی و طراحی روز ،تامین نیاز مشتری،
کیفیت باال و قیمت مناسب ویژگی مجموعه
پایا صنعت سلیمی
مجموعــه پایــا صنعــت ســلیمی بــا اســتفاده از تکنولــوژی و طراحــی روز اقــدام بــه ســاخت خطــوط تمــام اتوماتیــک
انــواع کیــک و کلوچــه نمــوده و تولیــد خطــوط نــان و شــیرینی هــای صنعتــی را نیــز در دســتور کار خــود دارد.
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
ایــن مجموعــه مــی تــوان بــه قیمــت مناســب نســبت بــه کیفیــت تولیــدات و طراحــی منطبــق بــا نظــر و خواســته
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  6خــط تمــام اتوماتیــک انــواع کاپ
کیــک ،الیــه ای و کلوچــه در ســال مــی باشــد.

شــرکت نیکوشــبنم کوهســتان بــا برنــد ســون بــه شــماره ثبــت  154957درســال  1378بــا هــدف تولیــد و پیونــد صنعــت
و کشــاورزی اشــتغالی بالــغ بــر  250نفــر بــه صــورت مســتقیم وغیــر مســتقیم ایجادویکــی از کارخانجــات باســابقه و
فعــال درایــن حــوزه میباشــد .
مزیــت رقابتــی تولیــدی شــرکت نســبت بــه رقبــا نزدیکــی واســتفاده از منابــع غنــی وارگانیــک محصــوالت باغــی
شهرســتان ،نزدیکــی بــه شــهرکهای صنعتــی( تهیــه مــواد کمکــی وبســته بنــدی ) ومنطقــه آزاد وتجــاری ارس وداشــتن
نیــروی ماهــر ومجــرب و...
از اقدامــات شــرکت درراســتای مشــتری مــداری اولویــت قــراردادن خواســته مشــتری ،برخوردمحترمانــه بــا مشــتری
بــا ظاهــری « آراســته ،مرتــب  ،منظــم و تمیــز « ،تامیــن کاالهــای باکیفیــت موردنیــاز مشــتری ،درنظرگرفتــن شــرایط
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
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شهد :ابتدا بفرمائید تنوع تولیدات شما چگونه است؟
تولیــد هشــت هــزار تــن انــواع لواشــک .تمرهنــدی
،فرآوردهــای یخــی و ...در ســال بــه صــورت ورقــه ای ،
رولــی  ،پذیرایــی  ،شــکالتی  ،آمپولــی  ،نوشــابه ای و ...کــه
باانــواع طرحهاوبســته بنــدی کارتنــی ،دایــکات  ،پاکتــی
ودرســایزهای مختلــف بــه بــازار عرضــه میشــود
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
شــهد :تهدیــد و فرصــت هــای اقتصــادی کرونــا بــرای
صنعــت چیســت؟
در دنیایــی کــه ارتباطــات قــوی نقــش بســیار باالیــی دررشــد وتوســعه
دارنــد اثــرات طغیــان بیمــاری فراتــر از مــرگ و میــر و مریضــی بــا
کندشــدن فعالیتهــای اقتصــادی بــه علــت اختــال در تولیــد کارکــرد
زنجیــرهی تأمیــن و عرضــه را نیزمختــل میکنــد محــدود شــدن
حمــل و نقــل باعــث کندتــر شــدن فعالیتهــای اقتصــاد ی میشــود

و مهمتــر از همــه تــرس در بیــن مصرفکننــدگان و بنگاههــا
منجــر بــه تغییــر الگوهــای مصــرف متــداول و ناهنجاریهــای بــازار
میشــود امــا یــک مهــم وجــود دارد کــه هرتهدیــد فرصتهایــی را هــم
بهمــراه دارد  .تحــول دربســته بنــدی  ،تنــوع درتولیــد و تجربــه
روشــهای نویــن بازاریابــی وفعالیــت درشــرایط انقبــاض تولیــد شــاید
از مهمتریــن دســتاوردهای آن باشــد .
شــهد :مهمتریــن اقــدام مانــع زدایــی از تولیــد را چــه
میدانیــد و چگونــه ارزیابــی مــی نماییــد؟
تولیــد کشــور مخصوصـاً دردو دهــه اخیرموانــع و دشــواریهای زیادی
راتجربــه کــرده اســت تــورم بــای جــان تولیــد شــده  ،سیاســت
هــای مالــی و پولــی غلــط کــه اثراتــش شــدیدا ً درجامعــه مشــاهده
میشــود  ،بورکراســیهای غیرضــروری وبیــش ازحــد اداری  ،ضــرورت
اصــاح 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.

نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــهد:در اولیــن ســوال آیــا هــدف شــما از حضــور در
بیســتمین نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت
تهــران چیســت؟
بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن رویــداد ســاالنه مــی باشــد یــک اتفــاق
بســیار عالــی در جهــت ارتبــاط بیــن تولیــد کننــدگان و مصــرف
کننــدگان ایــن صنــف مــی باشــد کــه پیامدهــای خوبــی را بــه
دنبــال دارد..
شــهد :تهدیــد و فرصــت هــای اقتصــادی کرونــا بــرای
صنعــت چیســت؟
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
نوســانات نــرخ ارز و تغییــرات قوانیــن وارداتــی موجــب افزایــش

ناگهانــی قیمتهــای مــواد اولیــه مــی گــردد کــه در نتیجــه موجــب
متضــرر شــدن شــرکتها در مرحلــه ســاخت و اجــرای پــروژه هــا مــی
گــردد.
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 ؟
بــا توجــه بــه ایــن کــه تولیــدات شــرکت مــا خــاص بــوده و بــازار یابــی
مــا بــه روش  B2Bمــی 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:
بــا توجــه بــه تحریمهــای ناعادالنــه اعمــال شــده و محدودیتهــای
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.

تولید ساالنه هشت هزار تن انواع
لواشک ،تمرهندی ،فرآوردهای یخی

instagram
shahd_magazine

46

s h a h d m a g a47
zin
iranicf.com

47

با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

اعظم غفارنیا ،مدیر عامل ،فرازین خانه شکالت
با فعاالن صنعت شیرینی و شکالت در بیستمین نمایشـگاه

سحرآمیز ،روز نو ،محصول نو
شــرکت فرازیــن خانــه شــکالت درتیرمــاه  1387جهــت تولیــد انــواع شــکالت بــا ظرفیــت اســمی ســالیانه 1500تــن
تاســیس گردیــد و در شــهریور ســال 1388بــه بهــره بــرداری رســید .هــم اکنــون بــا دو برنــد ثبتی:ســحرآمیز در بــازار
هــای داخلــی و هانســل وگرتــل در بــازار هــای داخلــی و خارجــی فعالیــت میکنــد.
محصوالت تولیدی شرکت در چهار رده عبارتند از شکالت صنعتی –فرارورده های تزیینی–دراژه-کرم ها میباشند.
در حــال حاضــر محصــوالت شــرکت عــاوه 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&Dبســیارفعالی بــوده و هــر روز بــا نــو آوری محصــوالت جدیــد رابــه
مجموعــه کاالهــای تولیــدی اضافــه مــی نمایــد .
شــعار ســحر آمیــز روز نــو محصــول نــو()NEW DAY NEW PRODUCTســر لوحــه همــه فعالیــت هــا در شــرکت
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.

مدیر عامل فسفات شیمیایی خراسان

نخستین تولیدکنندهی
سدیم اسیدپیروفسفات و
بیکینگ پودر
در ســال  1354جهــت تولیــد فســفات خوراکــی و بیکینــگ پــودر شــروع بــه فعالیــت نمــوده و در آن تاریــخ نخســتین
تولیدکننــده و تنهــا تولیــد کننــده ســدیم اسیدپیروفســفات و بیکینــگ پــودر بــوده در ســال  1395شــرکت بهبودنــوآوران
ماندگارجهــت تولیــد بهبوددهنــده هــای خوراکی،ژلــه هــای تزئینــی  ،ژلــه مغــزی ،خمیــر فوندانــت و شــکالت ایجــاد نمــوده
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
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شــهد :در اولیــن ســوال؛ دســته بنــدی تولیــدات بــه
چــه بخــش هایــی تقســیم بنــدی شــده اســت؟
تعداد11قلــم کاال در رنــگ و طعــم هــای مختلــف (بیکینــگ
پودر،ســدیم اســید پیروفســفات،پودرکیک،ژل کیک،بهبوددهنــده
پــودری و مایع،روغــن قالــب ،ژلــه تزئینــی قنادی،ژلــه مغزی،خمیــر
فوندانــت ،شــکالت تختــه) کلیــه مــوارد مصــرف قنــادی و کارخانجــات
تولیــد کیــک و کلوچــه
شــهد :علــت اصلــی حضــور شــما در بیســتمین نمایشــگاه
بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت؟
عرضــه و معرفــی محصــوالت جدیــد شــرکت و آشــنایی بــا مشــتریان
جدیــد.
شــهد :مهمتریــن اقــدام مانــع زدایــی از تولیــد را چــه
میدانیــد و چگونــه ارزیابــی مــی نماییــد؟
رهایی از ساختار پروکراسی اداری و آزادسازی یارانه های دولتی
شــهد :تهدیــد و فرصــت هــای کرونایــی در رونــد حرکتــی
تولیــد را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

باتوجــه در شــرایط پیــش آمــده لــزوم توجــه بــه تولیــدات خانگــی
افزایــش یافتــه و طبعــا تولیــدات صنفــی و صنعتــی مــورد تحویــل قــرار
گرفتــه و ایــن مجموعــه از ایــن اثــرات مســتثنا نبــوده
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 باتوجــه بــه شــرایط موجــود و محدودســازی فضــای مجــازی چشــم
انــداز روشــن جهــت اســتفاده مــداوم و رو بــه بهبــود از فضــای مجــازی
وجــود نــدارد.
شــهد :در پایــان اگــر نکتــه ای هســت کــه الزم میدانیــد بگویید
بفر ما یید ؟
انتظــار مــی رفــت بــا توجــه بــه شــرایط تولیــد و شــرایط اقتصــادی کل
کشــور ،برگزارکننــدگان محتــرم در خصــوص هزینــه هــای نمایشــگاه
و غرفــه و نحــوه تســویه حســاب غرفــه داران مســاعدت بیشــتری مــی
فرمودنــد.

نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــهد :مزیــت هــای تولیــدی و رقابتــی شــما نســبت بــه
رقبــا چیســت؟
از انجایــی کــه اســتراتژی شــرکت توســعه و فنــاوری و
ایجــاد دانــش فنــی بــوده لــذا از ســال  1397بــه عنــوان
یــک شــرکت دانــش بنیــان در حــال فعالیــت هســتیم
در حــال حاضــر دارای کاملتریــن مجموعــه فــراورده هــای
تزیینــی قنــادی بــوده کــه بــا تولیــد محصوالتــی ازقبیــل
فــرآورده هــای ســیلور و مقــاوم بــه حــرارت و تخمیــر و
محصــوالت تزئینــی مقــاوم بــه یــخ زدگــی (کــه در تمامــی
ایــن محصــوالت تنهــا تولیــد کننــده در کشــور مــی
باشــیم )کشــور را ازواردات فــرآورده هــای مشــابه بــی
نیــاز کردیــم
شــهد :مشــتری مــداری در عملکــرد شــما چگونــه تعریــف
مــی شــود؟
انجــام همایــش هــای متعددبــا حضــور سرآشــپزان مجــرب
بــا تاییدیــه بیــن المللــی بــرای اشــنایی مصــرف کننــده
بــا محصــوالت و نحــوه اســتفاده از آنهــا ،تــاش مســتمر
در جهــت تولیــد محصــوالت بــدون شــکر (دیابتی)بــرای
اســتفاده مشــتریان درگیــر بیمــاری هــای خاص،ســعی در
آشــنایی وارتبــاط مــداوم بــا مشــتریان در راســتای انجــام
درخواســت هایشــان.
شــهد :اهمیــت حضــور در بیســتمین نمایشــگاه بیــن
المللــی شــیرینی و شــکالت؟
حضــور درنمایشــگاه هــای تخصصــی یکــی از بهتریــن

مــکان هــا بــرای ارتبــاط مســتقیم بیــن تولیــد کننــده
ومصــرف کننــده مــی باشــد ودر اثــر ایــن ارتبــاط مــی
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
ایــده بگیریــم.
شــهد :مهمتریــن اقــدام مانعزدایــی از تولیــد را چــه
میدانیــد و چگونــه ارزیابــی مینماییــد؟
مانــع زدایــی از تولیــد بــدون شــناخت دقیــق موانــع امــکان
پذیــر نیســت از نظــر مــن بزرگتریــن مانــع در امــر تولیــد
مقــررات بــدون منطــق ومطالعــه و بعضــا بســیار قدیمــی
بــدون بــاز نگــری ســازمانهای دولتــی بــوده وعــاوه بــر آن
تفســیر بــه رای ایــن قوانیــن توســط مجریــان آنهــا مزیــد
برعلــت میباشــد مانــع زدایــی هــا در صورتــی موثــر اســت
کــه امــر تولیــد از درگیرایــن همــه جنــگ ومشــکالت دســت
وپــا گیــر داخلــی رهــا شــود.
شــهد :در پایــان اگــر نکتــه ای هســت کــه الزم میدانیــد
بگوییــد بفرماییــد؟؟
بــه نظــرم اخریــن ومهــم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه
بــا شــعار،تولید رونــق پیــدا نمیکنــد و از ان مانــع زدایــی
نمیشــود بلکــه بــا آزاد ســازی تولیــد وتجــارت وایجادرقابــت
ســالم اســت کــه ایــن مهــم امــکان پذیــر میشــود
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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

محمد مقدم شیبای

مدیر عامل صنایع غذایی مقدم

«شکوالیف» تولید تخصصی شکالت و فراورده های
کاکائویی در تنوع مختلف بسته بندی
صنایــع غذایــی مقــدم ،از ســال  1393بــا هــدف تولیــد شــیرینی و شــات 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  1396خــط تولیــد خــود را تکمیــل کــرده اســت.این کارخانــه از نیمــه دوم ســال  1397بــا 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

شــرکت صنعتــی بهشــهر بــا بیــش از  ۶۵ســال ســابقه ،قدیمیتریــن و بزرگتریــن شــرکت تولیــد روغنهــا و چربیهــای
خوراکــی در ایــران اســت .ایــن شــرکت بــا همــکاری نیروهــای متخصــص و کارآزمــوده و بهرهگیــری از تکنولــوژی ب ـهروز
و پیشــرفته و نیــز آزمایشــگاههای مــدرن تحقیقاتــی و کنتــرل کیفیــت ،انــواع روغنهــای نباتــی مخصــوص آشــپزی و
قنــادی و روغنهــای تخصصــی صنــف و صنعــت را بــا بهتریــن کیفیــت در اختیــار مصرفکننــدگان قــرار میدهــد.
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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شهد :مزیت های تولیدی و رقابتی شما چیست؟
اصلــی تریــن مزایــای تولیــدی و رقابتــی شــرکت صنعتــی بهشــهر را
میتــوان بــه شــرح ذیــل عنــوان نمــود
 تامین مواد اولیه با کیفیت با توجه به استانداردهای داخلی برخــورداری از آخریــن تکنولــوژی هــای روز دنیــا در زمینــه تولیــد وبســته بنــدی و ماشــین آالت
 در اختیــار داشــتن مجهزتریــن آزمایشــگاههای کنتــرل کیفیــت ،پایلــوت ویــژه روغنهــای تخصصــی  ،آزمایشــگاه کاربــرد محصــوالت در
صنایــع مختلــف و همچنیــن آزمایشــگاه همــکار اداره اســتاندارد منطبــق
بــا اســتاندارد 17025 ISO
 بهــره منــدی از شــبکه توزیــع گســترده در سراســر کشــور (شــرکتطلــوع پخــش آفتــاب)
 بهــره منــدی از تیــم فــروش تخصصــی  B2Bو  HRCجهــتتامیــن کاالی مــورد نیــاز صنایــع و اصنــاف کشــور ( کارخانجــات ،هتــل
هــا  ،رســتوران هــا ،کیترینــگ هــا  ،قنــادی هــا و)...
 بهره مندی از تیم تخصصی خدمات مشتریان توانایی تولید محصوالت اختصاصی با توجه به نیاز هر صنعتشهد :تنوع تولیدات شما در چه دسته بندی است؟
تولیــد بیــش از  30نــوع 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
 معرفــی محصــوالت جدیــد کــه تامیــن برخــی از آنهــا در ســالهایگذشــته از طریــق واردات صــورت گرفتــه اســت.
 ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتریان و تعامــات هرچــه بیشــتر در جهــتتامیــن نیازهــای ایشــان
 آشنایی با آخرین تحوالت بازار صنعت غذا ارتباط با تامین کنندگان بــه وجــود آوردن بســتری مناســب و حرفــه ای در جهــت ایجــادبــازاری رقابتــی کــه ایــن امــر بــه توســعه و رونــق مارکــت صنایــع
غذایــی خواهــد انجامیــد.
شــهد :مهمتریــن اقــدام مانعزدایــی از تولیــد را چــه
مید ا نیــد ؟
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.
شــهد :در پایــان اگــر نکتــه ای هســت کــه الزم میدانیــد
بگوییــد بفرماییــد؟؟
شــرکت صنعتــی بهشــهر طبــق رســالت و خــط مشــی خــود مبنــی
بــر عرضــه و تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت و در دســترس بــودن ایــن
محصــوالت بــرای تمــام صنایــع کشــور و همچنیــن فراوانــی محصــول
اقــدام بــه ســرمایه گــذاری مجــدد جهــت تولیــد محصــوالت تخصصــی
نمــوده اســت کــه بــه زودی بــا طیــف گســترده تــری از محصــوالت
و همچنیــن افزایــش ظرفیــت تولیــد همچــون گذشــته در خدمــت
مشــتریان محتــرم خواهــد بــود.

نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــهد :مزیــت رقابتــی محصــوالت شــکوالیف بــا
تولیــدات مشــابه چیســت؟
بــرای اولیــن بــار بــا تکنولــوژی هــای روز دنیــا اقــدام بــه تولیــد
شــکالت چهاررنــگ در بســته بنــدی هــای متفــاوت نمــوده ایــم
شــهد :مشــتری مــداری را در علملکــرد خــود چگونــه
تعریــف کــرده ایــد؟
مشــتری مــداری در حقیقــت نوعــی فرهنــگ ســازمانی اســت کــه
باعــث ایجــاد رفتارهــای مناســب بــا مشــتریان میشــود .مشــتری
مــداری را میتــوان یکــی از سیاســتهای افزایــش فــروش
ســازمان دانســت کــه هــدف اصلــی آن تمرکــز بــر رضایــت مشــتری
بــوده و برخــاف ســایر سیاس ـتهای فــروش مســتقیماً بــا قیمــت،
محصــول ،کیفیــت و خدمــات ســروکار نــدارد بلکــه هــدف جلــب
رضایــت مشــتری ،بــه بــرآورده کــردن نیازهــای وی میباشــد کــه
اقداماتــی نظیــر ارتبــاط متقابــل بــا مشــتری ،صداقت فروشــندگان،
تحویــل مناســب ،خدمــات پــس از فــروش ،احتــرام و ادب
فروشــندگان ،گــوش دادن بــه مشــتری انجــام میگــردد.
شــهد :هــدف شــما از حضــور در بیســتمین نمایشــگاه

بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت تهــران چیســت؟
ارائــه و معرفــی محصــوالت  ،ارتبــاط مســتقیم بــا طیــف گســترده
مصــرف کننــدگان و آشــنایی بــا ســلیقه آنــان ،ارتقــا قــدرت فروش
و بــاال بــردن ســهم بــازار
شــهد :تهدیــد و فرصــت هــای اقتصــادی کرونــا بــرای
صنعــت چیســت؟
بــه دنبــال شــیوع کرونــا در ایــران در بخــش اقتصــادی عرضــه و
تولیــد و تقاضــا را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت کــه تولیدکنندگان
بــا مشــکالت فراوانــی از قبیــل تامیــن مــواد اولیــه و لجســتیک،
کاهــش تولیــد و فــروش و بهــرهوری مواجــه شــده انــد
شــهد :مهمتریــن اقــدام مانــع زدایــی از تولیــد را چــه
میدانیــد و چگونــه ارزیابــی مــی نماییــد؟
تولیــد در ایــران مشــکالت متعــددی از قبیــل عــدم تامیــن مــواد
اولیــه را دارد مهمتریــن اقــدام جهــت مانــع زدایــی از تولیــد ،روان
ســازی واردات مــواد اولیــه تولیــد میباشــد دولــت واردات مــواد
اولیــه را بــه عهــده تولیــد کننــدگان قــرار دهــد

گروه صنعتی بهشهر ،بزودی با طیف
وسیعتری از محصوالت در خدمت مشتریان
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کاربرد نشاسته در صنایع نانوایی و قنادی
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
کــه از واحدهــای گلوکــز تشــکیل شــده اســت .مولکــول هــای گلوکــز در ســاختار نشاســته ،بــا اســتفاده از پیوندهــای
گلیکوزیــدی  )1,4(αو تــا حــدودی  )1,6(αبــه هــم متصــل شــده انــد.
نشاســته از اجــزاء اصلــی در نــان یــا شــیرینی هــا بویــژه در
محصــوالت بــدون گلوتــن اســت کــه نقــش آن در ایــن محصــوالت
ایجــاد ســاختار و بافــت در محصــول نهایــی مــی باشــد .امــا بــا ایــن
وجــود ،در صنعــت قنــادی ،نشاســته عمدت ـاً بــه عنــوان عامــل ژل
کننــده یــا قــوام دهنــده اســتفاده مــی شــود .بــه منظــور بهبــود
خــواص عملکــردی نشاســته ،مــی تــوان آن را اصــاح کــرد کــه
تحــت عنــوان نشاســته هــای اصــاح شــده شــناخته مــی شــوند.
مشــتقات نشاســته در صنایــع نانوایــی و قنــادی بــه منظــور
جایگزیــن کــردن گلوتــن در محصــوالت بــدون گلوتــن ،جایگزیــن
چربــی در فیلینــگ شــیرینی هــا ،عامــل تأخیــر در بیاتــی نــان و
 ...مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد .بــه دلیــل فراوانــی نشاســته،
ارزان بــودن و غیــر ســمی بــودن آن ،مــی تــوان انتظــار داشــت کــه
کاربــرد آن بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد افزایــش یابــد.

در صنعت شیرینی و شکالت ایران چه می گذرد؟
تولیــد و مصــرف شــکالت در ایــران نیــز همچــون بســیاری از کشــورها ســابقهای چنــدان طوالنــی نــدارد.
اولیــن کارخانــه شــکالت ســازی در ایــران حــدود  ۶۰ســال پیــش توســط دو بــرادر در تبریــز راهانــدازی
شــد .صنایــع شــیرینی و شــکالت در گــروه صنایــع جدیــدی هســتند کــه از آغــاز فعالیــت آنهــا در ایــران
ســالهای زیــادی نمیگــذرد امــا ایــن صنعــت بــا توجــه بــه اســتقبال مصرفکننــدگان در بــازار ،اســتفاده
از فناوریهــای روز در بخــش تولیــد و همچنیــن نیــاز کشــورهای همســایه بــه تامیــن ایــن محصــوالت،
توانســته جایــگاه بســیار مناســبی را در بخــش تولیــد و صــادرات غیرنفتــی کشــور بــه خــود اختصــاص دهــد
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در حــال حاضــر تعــداد  1100واحــد بــا ظرفیــت اســمی 1/7
میلیــون تــن و میــزان تولیــد  1/3میلیــون تــن در زمینــه تولیــد
انــواع محصــوالت صنعــت شــیرینی و شــکالت فعالیــت مــی کننــد.
تبریز؛ قطب صنعت شکالت در ایران
اســتان هــای آذربایجــان شــرقی و غربــی ،اصفهــان ،خراســان و
تهــران جــزو بهتریــن تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت صنعتــی
محســوب مــی شــوند .ســهم آذربایجــان شــرقی از  ۶۰درصــد
صــادرات شــکالت و شــیرینی ایــران باعــث شــده تبریــز بــه عنــوان
قطــب ایــن صنعــت حــرف اول تولیــد را بزنــد .همچنیــن  50درصــد
از بیســکویت و شــکالت ایــران در تبریــز تولیــد مــی شــود و بیــش
از  ۸۵۰واحــد تولیــدی شــیرینی و شــکالت در ایــن شــهر وجــود
دارد کــه محصــوالت آنهــا بــه بیــش از  ۵۰کشــور جهــان صــادر
مــی شــود.
میــزان تولیــد صنعــت شــیرینی و شــکالت کشــور در ســال گذشــته
حــدود یــک میلیــون و  700هــزار تــن بــوده اســت ،صنعــت
بیســکویت و کیــک طــی ســالهای اخیــر در کشــور رشــد چشــگیری
داشــته اســت کــه در حــال حاضــر ســالیانه  700تــا  800هــزار تــن
بیســکویت و کیــک درکشــور تولیــد مــی شــود.
شــیرینی و شــکالت؛ نیمــی از صــادرات صنایــع غذایــی را
دربرگرفته اســت
صــادرات شــکالت ایرانــی در دهــه اخیــر افزایــش چشــم گیــری
داشــته و همــواره مقــام اول را در صنایــع غذایــی کشــور بــه خــود
اختصــاص داده اســت تــا جایــی کــه ســاالنه حــدود  ۶۰۰میلیــون
دالر بــرای کشــور ارزآوری بــه همــراه دارد .صنعــت شــیرینی و
شــکالت نیمــی از صــادرات صنایــع غذایــی را بــه خــود اختصــاص
داده اســت .کشــورهای افغانســتان و عــراق از مهــم تریــن مقاصــد
صادراتــی ایــران در ایــن حــوزه محســوب مــی شــوند .همچنیــن

کشــورهای ارمنســتان ،ســوریه ،ازبکســتان ،قزاقســتان و عــراق را
از عمــده بازارهــای صادراتــی ایــران محســوب مــی شــوند .در
حــال حاضــر مجمــوع محصــوالت تولیــدی صنعــت شــیرینی و
شــکالت ایــران بــه  66کشــور جهــان صــادر مــی شــود.
ایــن صنعت براســاس آمارهــای رســمی چهارمین ارزش افــزوده را
در بیــن صنایــع غذایــی کشــور داشــته و توانســته زمینــه اشــتغال
بیــش از  ۳۰۰هــزار نفــر را بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم
در کشــور فراهــم کنــد ،براســاس آمارهــای جهانــی ارزش بــازار
محصــوالت شــیرینی و شــکالت در منطقــه خاورمیانــه و آســیای
میانــه  ۱۰میلیــارد دالر بــرآورد شــده کــه ســهم ایــران از ایــن
بــازار  5درصــد اســت و بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای خالــی ایــن
رقــم مــی توانــد تــا  ۲۰درصــد 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
و تبعــا بــا افزایــش قیمــت هــا قــدرت رقابــت مــا بــا برندهــای
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 تــاش 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.

نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

مشتقات نشاسته در تولید نان
بــه دلیــل مزایــای اســتفاده از مشــتقات نشاســته بــر کیفیــت
محصــول نهایــی ،ایــن مــواد در فرموالســیون نــان هــا مورد اســتفاده
قــرار گیرنــد .ایــن ترکیبــات مــی تواننــد بیاتــی نــان را بــه تأخیــر
اندازنــد و همچنیــن ســبب حفــظ رطوبــت محصــول ،افزایــش
حجــم قــرص نــان و افزایــش مانــدگاری محصــول نهایــی شــوند.
بعــاوه ،افــزودن نشاســته هــای اصــاح شــده بــه فرموالســیون
نــان بــه جــای نشاســته خــام ،ســبب تولیــد محصــول یکنواخــت
بــا خــواص کنتــرل شــده مــی شــود زیــرا خــواص نشاســته هــای
خــام ،بــچ بــا بــچ متغیــر اســت .از جملــه مشــتقات نشاســته کــه
در صنایــع نانوایــی اســتفاده مــی شــود مــی تــوان بــه نشاســته

هــای پــری ژالتینــه ،کــراس لینــک شــده و پایــدار شــده و همچنیــن
مالتودکســترین اشــاره کــرد.
مشتقات نشاسته در کیک ها ،مافین ها و کوکی ها
خمیرهــای کیــک ،مافیــن و براونــی هــا ،دیسپرســیونی از آرد ،شــکر،
تخــم مــرغ ،شــورتنینگ ،عوامــل حجــم دهنــده ،نمــک و یــک فــاز
مایــع کــه معمــوالً آب یــا شــیر اســت ،مــی باشــد .برخــاف خمیــر
نــان ،خمیرهــای ایــن محصــوالت دارای مقــدار بیشــتری آب مــی
باشــند کــه رفتــار و عملکــرد نشاســته در ایــن گونــه محصــوالت را
تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد .در محصــوالت کیکــی ،نشاســته بــه
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
افزایــش ویســکوزیته خمیــر مــی شــود .بــه دلیــل حضــور مقــدار
زیــادی آب در خمیــر محصــوالت کیکــی ،تقریبـاً 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.
حجــم و ســاختار نهایــی کیــک ،بســتگی زیــادی بــه زمــان ژالتینــه
شــدن نشاســته دارد .ژالتینــه شــدن ســریع و کنــد ،هــر دو ســبب
کاهــش حجــم کیــک مــی شــوند .یکــی از روش هــای کنتــرل زمــان
ژالتینــه شــدن ،جایگزیــن کــردن بخشــی از آرد فرموالســیون کیــک
بــا نشاســته اصــاح شــده مــی باشــد.
در یــک تحقیــق ،تأثیــر جایگزیــن کــردن  20 ،10و  30درصــد آرد
بــا چهــار نــوع نشاســته اصــاح شــده حاصــل از ذرت (پــری ژالتینــه،
هیدرولیــز شــده بــا اســید ،کــراس لینــک شــده و دکســترین شــده)
نشــان داد کــه اســتفاده از نشاســته اصــاح شــده در فرموالســیون
کیــک ســبب افزایــش نرمــی کیــک و مانــدگاری محصــول مــی شــود.
پاالیشــگاه غــات زر ،بزرگتریــن پاالیشــگاه غــات در ایــران مــی باشــد
کــه روزانــه بــا فــرآوری ذرت ،انــواع محصــوالت بــر پایــه نشاســته را
تولیــد مــی کنــد .شــربت هــای فروکتــوز و گلوکــز ،مالتودکســترین،
دکســتروز و نشاســته از محصــوالت اصلــی ایــن مجموعــه مــی باشــد
کــه در مصــارف مختلــف غذایــی ،مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

مهدی کریمی،
عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور
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مشوقهای جدید صادراتی در راه است؟
هر چند هنوز تکلیف وزارت صمت در دولت سیزدهم نهایی نشده است اما به نظر میرسد دولت رئیسی در سال اول فعالیت
خود باید طرحهایی را که در دولت دوازدهم نهایی شده را به اجرای نهایی برساند.
محمــد الهوتــی ،رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران
میگویــد آنچــه کــه از بســته حمایــت از صــادرات
غیرنفتــی بــه صنــدوق توســعه ملــی و تســهیالت بانکــی آن
مربــوط اســت تــا حــد زیــادی اجرایــی شــده و تعــدادی از
شــرکتهای صادرکننــده از مواهــب آن بهــره منــد شــدهاند.
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احســان قمــری بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه پرداخــت مشــوق هــا
هماننــد ســال قبــل هدفمنــد صــورت بگیــرد ،اظهــار کــرد :در ســال
گذشــته حــدود ۱۷میلیــارد تومــان معــادل  ۵۰درصــد مشــوقهای
صادراتــی تخصیصــی جهــت پرداخــت کمک ســود تســهیالت صادراتی
در نظــر گرفتــه شــد کــه بــر ایــن اســاس بیــش از ۴۰۰۰میلیــارد
تومــان از تســهیالت دریافتــی توســط صادرکننــدگان تحــت پوشــش
کمــک ســود تســهیالت قــرار گرفتــه و ایــن دســته از صادرکننــدگان
بــر اســاس گروههــای کاالیــی و خدماتــی صادراتــی خــود مشــمول
دریافــت میانگیــن  ۴واحــد درصــد بــه عنــوان کمــک ســود شــدند.

بــه دنبــال مطــرح شــده ایــن انتفــادات ،حــاال ســازمان توســعه
تجــارت خبــر از آن داده کــه تــاش میشــود بــا اســتفاده از حداکثــر
ظرفیــت ،حمایــت از صادرکننــدگان بــه مرحلــه اجــرا برســد.

وی افــزود :بــا تمهیــدات اندیشــیده شــده حــدود ۲۰۰صادرکننــده
مشــمول دریافــت ایــن مشــوقها شــدهاند و کلیــه متقاضیــان
واجــد شــرایط از ایــن حمایتهــا اســتفاده کردهانــد.

دبیــر کارگــروه مشــوقهای صادراتــی ســازمان توســعه تجــارت ایران
بــا اشــاره بــه ابــاغ بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی توســط
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن ابــاغ دســتورالعمل
مربوطــه توســط وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :در بســته
حمایــت از صــادرات غیــر نفتــی  ۹۶۰میلیــارد تومــان جهــت حمایت

دبیــر کارگــروه مشــوقهای صادراتــی ادامــه داد :در ســالجاری نیــز
بیــش از  ۵۰درصــد مشــوقهای صادراتــی جهــت پرداخــت کمــک
ســود در نظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن امیــدواری وجــود دارد
بــا تخصیــص ایــن بخــش از مشــوقها شــاهد کاهــش هزینههــای
صادرکننــدگان و افزایــش رقابتپذیــری در بازارهــای هــدف باشــیم.

نایب رئیس مجمع واردات معتقد است تا زمانی که مسئوالن نخواهند این واقعیت را بپذیرند که تجارت مانند یک مسیر دو طرفه
عمل میکند ،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 میشــود امــا بــه نظر میرســد کــه همیــن افــراد حاضر به
پذیــرش واقعیتهــای اقتصــادی حاکــم بــر تجــارت خارجــی نیســتند.
حاضــر نیســتند قبــول کننــد کــه صــادرات نیــاز بــه زیرســاختهایی
دارد کــه یکــی از آن هــا واردات مدیریــت شــده و بــه موقــع اســت.
وی بــا بیــان اینکــه وقتــی واردات مــواد اولیــه یــا کاالهای واســطه ای
کــه مــورد نیــاز خطــوط تولیــد داخلــی هســتند ،بــا محدودیــت مواجــه
میشــود ،برنامــه ریزیهــا و زمــان بندیهــا در کارخانجــات تولیــدی
بــا تاخیــر و اخــال مواجــه خواهــد شــد ،تصریــح کــرد :ایــن بــه وضوح
بــه معنــای تحمیــل هزینــه تمــام شــده بیشــتر بــه فرآینــد تولیــد
اســت .ضمــن اینکــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه فشــار و محدودیــت
بیــش از انــدازه بــر واردات ،موجــب گســترش قاچــاق میشــود و ایــن
موضــوع ،قطعــا بــر کیفیــت اقــام وارداتــی کــه در خطــوط تولیــدی
کشــورمان مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد نیــز اثرگــذار اســت .در
واقــع بــا کاهــش واردات رســمی و رونــق یافتــن مســیرهای قاچــاق،
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 ســالهای
اخیــر شــاهد آن بودهایــم کــه برخــی مســئولین و سیاســتگذاران
تجــاری و اقتصــادی کشــورمان ،کاهــش واردات را بــه عنــوان
یــک افتخــار و دســتاورد ملــی محســوب کــرده و بــر خــود
بالیدهانــد .ایــن درحالــی اســت کــه دنیــای پرشــتاب امــروزی،
چنیــن تحلیلهایــی را از اســاس نادرســت قلمــدار میکنــد.
مناقبــی ادامــه داد :صاحــب نظــران ،تجــارت خارجــی را یــک جاده
دو طرفــه ترســیم میکننــد کــه وجــود ســرعت گیرهــا در هــر ســوی
آن ،خواســته یــا ناخواســته بــر ترافیک مســیر روبــرو ،اثرگــذار خواهد
بــود .آنهــا تجــارت خارجــی را یــک فراینــد پیچیــده ،تخصصــی و
مبتنــی بــر مهارتهــای مختلــف ،هوشــمندی ذاتــی و اکتســابی و
توانایــی شــکل دهــی و بهــره بــرداری از شــبکه ارتباطی بیــن المللی
میداننــد کــه در آن صــادرات و واردات کامــا بــه هم وابســته اســت.
وی در پایــان گفــت :ایــن صحبتهــا بــه هیــچ وجــه دفــاع
بــی رویــه از واردات نیســت ،بلکــه مقصــود آن اســت کــه بدانیــم
کاهــش واردات ،آثــار و تبعاتــی بــه دنبــال دارد کــه میتوانــد
ســرعت حرکــت چــرخ اقتصــاد کشــور را بــه شــدت کاهــش دهــد
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بــه گفتــه او ،در بخــش مربــوط بــه بودجــه ســاالنه امــا
عملکــرد بســیار محــدود بــوده و بــه طــور میانگیــن کمتــر از
پنــج درصــد تســهیالت پیــش بینــی شــده در ایــن بخــش
اجرایــی میشــوند .از ایــن رو بایــد طــوری برنامــه ریــزی کــرد
کــه وقتــی صحبــت از حمایــت از صادرکننــدگان میشــود،
الاقــل در عرصــه عمــل کار بــه طــور کامــل اجرایــی شــود.

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

مرزهای کشور را ببندید تا قاچاق اوج بگیرد!
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ابوالحسن خلیلی ،رییس هیأت مدیره انجمن صنفی صنایع روغننباتی

 6عامل مؤثر بر بازار کاالهای اساسی

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
در بــازار مشــاهده و از اواخــر خــرداد و تیــر بــازار بــا آرامــش
خاصــی روبــهرو شــده اســت .بــازار کاالهــای اساســی همــواره
تحــت تأثیــر چنــد فاکتــور اســت .نخســت اینکــه بــا توجــه بــه
ت منابــع ارزی و مصوبــه مجلــس بــرای ســال 1400
محدودیــ 
یــک ســقف دالری و یــک ســقف تنــاژی قــرار داده شــده کــه
بایــد رعایــت شــود.
بــر ایــن اســاس ارز اختصــاص یافتــه بــرای نیمــه نخســت ســال
در ســه ماهــه اول مصــرف شــد و هماکنــون بانــک مرکــزی دیگــر
ارزی بــه کاالهایــی کــه وارد کشــور شــده و در بنــدر رســوب

کــرده اختصــاص نمیدهــد.
دوم اینکــه بایــد در نظــر داشــت بــازار کاالهــای اساســی در دنیــااز
نظــر قیمــت بازارهــای افزایشــی بــوده و آنچــه کــه در بودجــه کشــور
مــورد مصــوب قــرار گرفتــه اســت ،مقــدار وزنــی و دالری آن بــا توجــه
بــه افزایــش قیمتهــای جهانــی و در حقیقــت ســهمیه دالری کــه
مدنظــر بــوده بــا واقعیتهــا فاصلــه گرفتــه و در ایــن شــرایط بایــد
 30درصــد 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
نکــرد ،بنابرایــن تأمیــن منابــع ارزی بــرای کشــور کمــاکان ســخت و
دشــوار خواهــد بــود و قاعدتــاً بــازار کاالهــای اساســی مــا را دچــار
چالــش خواهــد کــرد.
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«ســال  ،1400ســال انتقــال دولــت اســت و دولــت ســیزدهم بــا شــعارهایی کــه
عمدتــ ًا بــا معیشــت مــردم مرتبــط اســت ،ســکان اداره دولــت را بــه دســت
خواهــد گرفــت و توقعاتــی کــه مــردم از دولــت ســیزدهم بــرای خــود ایجــاد
کردهانــد جــزو مســایل اساســی اســت کــه امســال بــا آن روبــهرو هســتیم.

در ایــن شــرایط و بــا توجــه بــه  6عاملــی کــه در تحلیــل بــازار
چهارمیــن چالــش اینکــه ســال  ،1400ســال انتقــال دولــت اســت و
 6ماهــه نخســت ســال بــه آنهــا اشــاره کــردم ،تحلیــل بــازار نیمــه
دولــت ســیزدهم بــا شــعارهایی کــه عمدتـاً بــا معیشــت مــردم مرتبــط
دوم ســال در مقطــع فعلــی زود اســت و بایــد صبــر کنیــم و پــس از
اســت ،ســکان اداره دولــت را در دســت خواهــد گرفــت و توقعاتــی کــه
اســتقرار دولــت ســیزدهم در مهرمــاه شــاید بتــوان تصویــری از نیمــه
مــردم از دولــت ســیزدهم بــرای خــود ایجــاد کردهانــد جــزو مســایل
دوم ســال بــرای کســب و کارهــا تعییــن کنیــم.
اساســی اســت کــه امســال بــا آن روبـهرو هســتیم.
بــا توجــه بــه نامگــذاری امســال ،مهمتریــن موانعــی کــه بــه نظــر
پنجمیــن واقعیــت موجــود ایــن اســت کــه مــردم از مذاکــرات برجــام
جنابعالــی در دولــت جدیــد بایــد از پیــشروی تولیدکننــدگان
و تغییــر دولــت بهدنبــال جــو روانــی مثبــت هســتند.
برداشــته شــود را شــرح دهیــد.
جــو روانــی مثبــت میتوانــد ،عامــل مؤثــری در راســتای کاهــش
بــا توجــه بــه وابســتگی حداقــل  90درصــدی صنعــت روغــن نباتــی
تــورم در کشــور تلقــی شــود و از ســوی دیگــر انتظاراتــی را بهوجــود
بــه واردات ،طبیعــی اســت کــه متأثــر از تصمیمهــای دولــت در
م ـیآورد کــه ســبب رکــود در تولیــد و توزیــع خواهــد شــد.
عرصــه اقتصــاد باشــد.
چگونگــی مواجهــه بــا ایــن  5عامــل هنرمنــدی خاصــی را از دولــت
در واقــع بــه نتیجــه رســیدن یــا نرســیدن برجــام نقــش مؤثــری در
ســیزدهم میطلبــد کــه بتوانــد همــه ایــن عوامــل را بــا هــم مدیریــت
ایــن صنعــت ایفــا خواهــد کــرد ،چــرا کــه امــکان مبــادالت بانکــی
کنــد.
و جابهجایــی ارز جــزو اساســیترین مســائلی اســت کــه در ایــن
آنچــه مســلم اســت اینکــه تأمیــن کاالهــای اساســی بــرای  6ماهــه
صنعــت قابلیــت بحــث دارد.
نخســت ســال صــورت گرفتــه اســت و چالشهــای بهوجــود آمــده
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه افزایــش دمــا ،کمبــود بــرق شــاید
بیشــتر ناشــی از بیبرنامهگیهــای مقطعــی بــوده و بایــد در  6ماهــه
بزرگتریــن چالــش صنعــت روغــن نباتــی در ســه ماهــه دوم امســال
دوم منتظــر ایــن باشــیم کــه دولــت و مجلــس چــه تصمیمــی خواهنــد
باشــد و از ایــنرو بــه نظــر میرســد
گرفــت.
جــدای از تبعــات کاهــش تولیــد
مطلــع هســتیم در بودجــه ســال 1400
ارز بــا قیمــت  4200تومانــی تثبیــت بــه نتیجــه رســیدن یــا نرســیدن برجــام نقــش بهدلیــل قطــع بــرق ،آســیبهای
نشــده ،بلکــه بــا عنــوان ارز ترجیحــی از مؤثــری در ایــن صنعــت ایفــا خواهــد کــرد ،فراوانــی کــه بــه دســتگاهها و
آن یــاد شــده اســت و ایــن نــوع ارز یعنی چــرا کــه امــکان مبــادالت بانکــی و جابهجایــی ماشــینآالت خطــوط تولیــد وارد
اینکــه مجلــس بــه دولــت ایــن اختیــار ارز جــزو اساســیترین مســائلی اســت میشــود اثــرات خســارتی ُمخــ ِرب
را داده تــا هــر زمــان کــه صــاح دیــد کــه در ایــن صنعــت قابلیــت بحــث دارد .بیشــتری بــه تولیــد وارد میکنــد
و بــه عبارتــی بــر هزینههــای آن
نســبت بــه تغییــر نــرخ ارز اقــدام کنــدو
میافزایــد.
از ایـنرو واقعیــت دیگــری کــه در نیمــه
عــدم تناســب میــان نــرخ دســتمزد پرســنل بــا تــورم موجــود در
دوم ســال ممکــن اســت بــا آن روب ـهرو شــویم اینکــه ممکــن اســت
جامعــه هــم چالــش دیگــر تولیــد در کشــور اســت .اگرچــه نــرخ
دولــت جدیــد در نیمــه دوم ســال تصمیــم بگیــرد ،قیمــت ارز ترجیحی
دســتمزد مجموعــه کارگــری هزینــه ســنگینی را بــه کارفرمــا
را از  4200تومــان بــه هــر قیمــت دیگــری کــه صــاح میدانــد تغییــر
تحمیــل میکنــد ،امــا در قیــاس آنچــه کــه یــک کارمنــد و یــا یــک
دهــد کــه همیــن مســأله هــم بــازار را متأثــر خواهــد کــرد.
کارگــر حقــوق دریافــت میکنــد ،تناســبی بــا هزینههــای جامعــه
بنابرایــن در ســه ماهــه دوم کــه در آن قــرار داریــم بــازار آرامــی در
نــدارد و از ایــنرو عــدم آرامــش ذهنــی کارکنــان یــک مجموعــه
مــواد غذایــی ناظرخواهیــم بــودو شــاهد رقابــت در کاالهــای اساســی،
رکــود تولیــد بهدلیــل اشــباع بــازار در ســه ماهــه اول و نهایتــاً
تولیــدی در هنــگام کار از دغدغههــای بــزرگ واحدهــای تولیــدی
بهشــمار مــیرود کــه بــه نظــر میرســد بایــد در نیمــه دوم ســال
ســردرگمی مصرفکننــدگان بــرای تصمیــم مناســب جهــت خریــد
بــرای آن چارهاندیشــی کــرد ،چــرا کــه واحدهــای تولیــدی زمانــی
اقــام غذایــی خواهیــم بــود.
میتواننــد بــه آرامــش برســند کــه پرســنل آنهــا از آرامــش ذهنــی
در واقــع از یکســو انتظــار کاهــش قیمــت از ســوی مــردم و از ســوی
برخــوردار باشــند.
دیگــر واقعیــت افزایــش قیمــت مــواد غذایــی بهدلیــل افزایشهایــی
تنبلــی نیــروی کار و یــا گریــز از انجــام صحیــح کار توســط نیروهــای
کــه در قیمــت نهادههــای تولیــد در نیمــه اول ســال اتفــاق افتــاده
جــوان تــازه وارد هــم از معضــات دیگــر اســت.
پارادوکســی را ایجــاد خواهــد کــرد کــه میتوانــد بهعنــوان ششــمین
شــاید موضــوع رمزارزهــا ،بــورس و ...بــه عنــوان شــغلهای جــذاب
عامــل مؤثــر بــر بــازار خــود را نشــان دهــد.
بــرای نیــروی کار ســاده تلقــی شــود ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
در بلندمــدت کشــور از نظــر نیــروی کار ســاده تحلیــل مـیرود و در
پیشبینی بازار در نیمه دوم سال
نهایــت نیــروی کار ســاده ترجیــح میدهــد کــه بیــکار باشــد ،امــا
از آنجاییکــه معمــوالً در کشــور مــا بهدلیــل تهدیدهــای بیرونــی
پــای ماشــینآالت خطــوط تولیــد نایســتند و آرامــش بیــکاری را از
و ســوءمدیریتهای داخلــی امــکان برنامهریــزی بلندمــدت وجــود
دســت ندهــد.
نــدارد ،در بهتریــن حالــت مــا امــکان پیشبینــی یــک دوره ســه ماهــه
را خواهیــم داشــت.
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شــکالت روســته کــه تنهــا در شــهر اردبیــل پخــت میشــود
بــا توجــه بــه شــیوه پخــت و طعــم منحصــر بــه فــرد آن
قابلیــت صــادرات و کســب ســود بــرای شــیرینی پــزان را دارد.
یکــی از عادتهــای غذایــی مــردم آذربایجــان ایــن
اســت کــه پــس از صــرف ناهــار یــا شــام یــک مــاده
غذایــی شــیرین میــل میکننــد کــه البتــه از نظــر
پزشــکی هــم بســیار مفیــد اســت و میگوینــد بــه
جــذب غــذا کمــک میکنــد و اســتفاده از شــیرینی
و شــکالت یکــی از رایجتریــن آداب و رســوم قدیمــی
مــردم اردبیــل اســت.
یکــی از قدیمیتریــن و خوشــمزهترین شــکالتهایی
کــه در بیــن مــردم شــهر اردبیــل رواج بســیار داشــته
شــکالت روســته اســت ،ایــن شــکالت لذیــذ کــه بســیار
هــم مقــوی بــوده ،امــروزه از یــاد رفتــه ،ولــی در کوچــه
عــارف اردبیــل عطــر و بــوی آن همچنــان میپیچــد و
یــاد ایــن شــکالت بســیار قدیمــی را در ذهــن عابــران
تداعــی میکنــد.
موســی خدایــی شــاگرد مرحــوم حــاج ســلیم قنــاد
اســت کــه در حــال حاضــر تنهــا قنــاد روســتهپز در
اردبیــل محســوب میشــود ،احیــای مهــارت پخــت ایــن
شــکالت و تــاش بــرای از یــاد نرفتــن آن و گســترش
دوبــاره آن در ســطح شــهر و حتــی تجــارت ایــن شــکالت
لذیــذ بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .قنــاد خدایــی کــه
بــه طــور کامــا ســنتی در حــال پخــت روســته اســت،
در معرفــی ایــن هنــر اطالعــات مفیــدی را ارائــه کــرده
اســت.

پخت روسته به روش سنتی
مراحــل ســخت پخــت روســته کــه یکــی از علــل عــوض
نشــدن دســتور پخــت آن نیــز اســت موجــب شــده بــود
کمتــر قنــادی دســت بــه پخــت آن بزنــد و همــان قنادهــای
انگشتشــمار بــه دلیــل ســختی کار جــزو معروفترینهــای
شــهر بــوده و آوازهشــان هنــوز هــم بــر ســر زبانهاســت؛ بــه
گفتــه موســی خدایــی روســته ،ایــن شــکالت خوشطعــم
فرامــوش شــده ،از قــره حلــوا (حلــوا ســیاه) و آش دوغ اردبیــل
نیــز قدمــت بیشــتری دارد.
فراینــد پخــت روســته فراینــدی ۴۸ســاعته اســت ،در
 ۲۴ســاعت اول مــواد اولیــه را کــه شــامل کاکائــو ،شــیر،
شــکر ،گلوکــز و گــردو بــوده بــا هــم مخلــوط کــرده بــر روی
ســینیهای شــکالتپزی پهــن میکننــد تــا ســرد شــده و
خــود را بگیــرد.
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در  ۲۴ســاعت بعــدی (مهمتریــن مرحلــه پخــت شــکالت
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 میکننــد و بــا کفگیــر بــزرگ چوبی
هــم میزننــد تــا شــیر بجوشــد ،ســپس گلوکــز را وزن کــرده
بــه میــزان مناســب بــه مخلــوط اضافــه میکننــد و شــروع بــه
هــم زدن کــرده و اصلیتریــن و منحصربهفردتریــن مــواد را
کــه خامــه مخصــوص لبنیاتــی اســت بــه میــزان معیــن بــه
مخلــوط اصلــی اضافــه میکننــد و بــا کفگیــر چوبــی مــواد را
شــکالت روســته را قدیمیهــا در اردبیــل بهتــر هــم زده و منتظــر تغییــر رنــگ آن میماننــد.
میشناســند ،امــا متأســفانه ایــن شــکالت بــا قدمــت
۱۰۰ســاله (بــه گفتــه موســی خدایــی) بــرای جوانــان
شــکالتپز بعــد از بــه قــوام رســیدن مخلــوط مــورد نظــر
اردبیــل طعــم شناختهشــدهای نیســت ،نزدیــک بــه بــرای امتحــان یــک کاســه مســی پــر از آب ســرد و یــک
یــک قــرن قبــل بــرادران حــاج عــرب و مینایــی جــزو قاشــق کوچــک از مــواد را داخــل آب میریــزد و بــا انگشــتان
روســتهپزان اردبیــل بودنــد.
دســت ،داخــل آب مقــدار چســبندگی آن را میســنجد ،اگــر
پخــت کامــل بــود تیــان را از روی اجــاق برداشــته و منتظــر
روســته شــکالت کاکائویــی خوشــمزهای اســت میشــود تــا ســرد شــود کــه ایــن رونــد معمــوالً حــدود یــک
کــه در زمــان قدیــم طرفــداران بســیاری داشــته ســاعت طــول میکشــد ،شــکالتپز بعــد از ســرد شــدن
و در کوچهپسکوچههــای شــهر توســط مخلــوط مــورد نظــر و تغییــر رنــگ آن بــه قهــوهای دوبــاره
پســربچهها بــا خوانــدن شــعر مخصــوص تیــان را بــر روی اجــاق کــه دارای شــعلهای مالیــم اســت ،قــرار
روســته بــه فــروش میرســید« :روســته یی َیــن میدهــد و یــک کیلــو کــره طبیعــی و ســپس کــره مخصــوص
رســتم اوالر دوردیــن ،بشــین بیــردن بوغــار» شــیرینیپزی را بــه مقــدار معیــن بــه آن اضافــه کــرده و مــواد
را بهطــور کامــل بــا هــم ترکیــب میکنــد.

در مرحلــه بعــد کاکائــو بــه آن اضافــه میشــود و مخلــوط را بــا
کفگیــر چوبــی هــم میزننــد کــه در ایــن مرحلــه بــه علــت ســفت
شــدن مــواد ،عمــل هــم زدن بســیار پــر زحمــت اســت ،بعــد از
مقــداری هــم زدن ،مغــز گــردوی خــرد شــده بــه مخلــوط اضافــه
میشــود و تــا زمــان ترکیــب کامــل آن را هــم میزننــد ،بعــد از
ترکیــب کامــل گــردو و دیگــر مــواد بــا هــم ،مخلــوط اولیــه کــه روز
قبــل آمــاده شــده بــود بهصــورت خــرد شــده بــه مخلــوط اضافــه
شــده و بــار دیگــر مــواد بــا هــم ترکیــب میشــوند.
بعــد از هــم زدن مــواد بــا هــم و ترکیــب کامــل آنهــا ســینیهای
شــکالت را روغنمالــی کــرده و مخلــوط را بــه میــزان مناســب روی
آن قــرار میدهنــد و بــا وردنــه آنهــا را صــاف کــرده و بــر پشــت
ســینیها پهــن میکننــد و بــا وردنــه ســنتی کــه مخصــوص ایــن
شــکالت اســت بــر روی آنهــا طــرح زده و منتظــر میماننــد تــا
خشــک شــود و بعــد از خشــک شــدن بــا دســتگاهی کــه مخصــوص
ایــن شــکالت اســت آنهــا را قیچــی کــرده و بــا بســتهبندی
مناســب بــه مشــتریان عرضــه میکننــد و ایــن شــکالت در صــورت
بســتهبندی مناســب و قــرار گرفتــن در جــای ســرد بــه مــدت  ۴تــا
 ۵مــاه بــا همــان کیفیــت باقــی میمانــد.
شــکالت روســته از شــیرینیهای قدیمــی اســتان اردبیــل
اســت کــه بــا رونــق مجــدد پخــت آن در اســتان میتــوان آن را
بــا بســتهبندی مناســب و مشــتری پســند بــه دیگــر اســتانهای
کشــور و حتــی کشــورهای دیگــر صــادر کــرد و همچنیــن میتوانــد
بهعنــوان یکــی از ســوغاتیهای اســتان اردبیــل مطــرح شــود و ایــن
موضــوع بــا توجــه بــه توریســتی بــودن اســتان مــی توانــد از نظــر
اقتصــادی بــرای شــیرینیپزان شــهر ایجــاد درآمــد کنــد.

تولید انحصاری روسته در اردبیل
شــکالت روســته تنهــا در اردبیــل تولیــد میشــود و
خــاص ایــن شــهر بــوده و حتــی در شهرســتانهای
حومــه شــهر اردبیــل نیــز تولیــد نمیشــود؛ علــی رغــم
اینکــه ســاالنه هــزاران گردشــگر داخلــی و خارجــی وارد شــهر
اردبیــل میشــوند هیچیــک از آنــان از وجــود چنیــن شــکالتی
خبــردار نبــوده و حتــی از نــام آن نیــز بیخبرنــد ،در حالــی کــه
میتــوان بــا گســترش تولیــد و بســتهبندی مناســب و تبلیــغ ایــن
محصــول آن را بــه یــک برنــد بینالمللــی تبدیــل کــرد.
بــرای رونــق پخــت و فــروش ایــن شــیرینی بایــد تبلیغــات گســترده
انجــام شــود چــرا کــه گرایــش مــردم بــه خریــد محصوالتــی کــه
فعالیــت تبلیغاتــی مناســبی روی آنهــا صــورت گرفتــه و بــرای
مصرفکننــده ســابقه ذهنــی بــر روی محصــول وجــود دارد خــود
بهتریــن دلیــل ضــرورت توجــه بــه امــر تبلیغــات و توجــه بــه ایــن
جاذبــه در محصــوالت تولیــدی میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ نشــانی در هیــچ کجــای شــهر جــز در
مغــازه قنــاد خدایــی مبنــی بــر وجــود شــکالتی بــا ایــن قدمــت و
کیفیــت مرتبــط بــا شــهر اردبیــل وجــود نــدارد و شــاید اگــر قنــاد
خدایــی هــم نباشــد ایــن شــکالت بهطــور کلــی بــه فراموشــی
ســپرده خواهــد شــد ،بنابرایــن حفــظ و تــداوم مهــارت پخــت ایــن
شــکالت در ســطح اســتان اردبیــل و جلوگیــری از فراموشــی کامــل
آن ضــروری بــوده کــه ثبــت ملــی آن گامــی مهــم در معرفــی و
احیــای آن بــه شــمار م ـیرود.

پنجاه و د و م
نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

روسته ،شکالت انحصاری اردبیل با قابلیت صادرات
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مصــرف شــکالت تلــخ در حــد متعــادل بــرای ســامت بــدن مفیــد اســت .مهمتریــن عامــل
ایــن تاثیــر ،وجــود ترکیبــات فعالــی بهنــام فالونهــا هســتند کــه نقــش مهمــی در تحریــک
حافظــه نیــز دارنــد .امــا براســاس پژوهشــی کــه اخیــرا در نشــریه European Journal of
Applied Psychologyمنتشــر شــد ،محققــان دریافتنــد کــه فالونهــا جریــان خــون را
تســهیل و موجــب بهبــود عملکــرد جســمانی میشــوند.

در پژوهــش اخیــر ،محققــان تاثیــر مصــرف فالونهــای کاکائــو را روی گروهــی از افــراد  ۴۰تــا  ۶۰ســاله کــه
ســبک زندگــی کمتحرکــی داشــتند ،بررســی کردنــد .بــا مصــرف پــودر کاکائــو ،ایــن ترکیبــات جــذب اکســیژن
را بهســرعت بــاال میبرنــد کــه در نتیجــه منجــر بــه بهبــود خونرســانی میشــود .چنیــن تاثیــری بــه افــراد
کمتحــرک کمــک میکنــد تــا توانایــی بهتــری در زمــان ورزش و تحــرک بدنــی کســب کننــد.
کســانی کــه بهطــور منظــم ورزش نمیکننــد ،بهتدریــج دچــار کاهــش ســرعت انتقــال اکســیژن در زمــان
تحــرک بدنــی میشــوند .ایــن حالــت ناشــی از تحلیــل توانایــی بــدن در انتقــال خــون بــه عضــات اســت .بــه
گفتــه محققــان ،گنجانــدن پــودر کاکائــو بــه انــدازه متعــادل در رژیــم غذایــی افــراد جــوان و میانســال بــه آنهــا
کمــک میکنــد تــا قــدرت بدنــی بهتــری هنــگام فعالیــت جســمانی داشــتهباشــند و کمتــر احســاس خســتگی
داشــته باشــند.
ترجمه :مریم سادات کاظمی
منبعpourquoidocteur.fr :

پنجاهه وو ددوومم
شــماررهه پنجا
شهد شــما
نشــریهیه شهد
نشــر
ایران
شــکالتت ایران
ینی وو شــکال
شــیرینی
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نجمــن صنفی
ا انجمــن

کاکائو ،توانایی بدنی فرد را در
هنگام فعالیت افزایش می دهد!

پــودر کاکائــو منبــع غنــی فالونهاســت کــه بــه مقــدار کمتــری در شــکالت تلــخ نیــز وجــود دارد .ایــن مــاده در
اتســاع عــروق خونــی تاثیــر دارد و بــه افزایــش خونرســانی کمــک میکنــد .مطالعــات پیشــین حاکــی از آن بــود
کــه فالونهــا در پیشــگیری از ایجــاد لختههــای خــون و مقابلــه بــا اختــاالت حافظــه نقــش دارنــد.
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تاثیر ترکیبات موجود در شکالت تلخ و
انگور در مقابله با کروناویروس
محققــان دریافتنــد ترکیبــات شــیمیایی موجــود در مــواد
غذایــی و نوشــیدنی هــا نظیــر چــای ســبز ،انگــور و شــکالت
تلــخ مــی تواننــد باهــم پیونــد خــورده و مانــع از عملکــرد
یــک آنزیــم خــاص موســوم بــه پروتئــاز در کروناویــروس
شــوند.
بــه گفتــه محققــان ،پروتئازهــا بــرای ســامت و زنــده مانــدن ســلولها
و ویروسهــا مهــم هســتند .اگــر از عملکــرد پروتئازهــا جلوگیــری شــود،
ســلولها نمیتواننــد بســیاری از عملکردهــای مهــم خــود نظیــر تکثیــر را
انجــام دهنــد.
«دی یــو ژی» ،سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه ایالتــی کارولینای شــمالی،
در ایــن بــاره میگویــد« :یکــی از اهــداف آزمایشــگاهی مــا یافتــن مــواد
مغــذی در مــواد غذایــی یــا گیاهــان دارویــی اســت کــه مانــع از چســبیدن
ویــروس بــه ســلولهای انســانی یــا تکثیــر ویــروس در ســلولهای انســانی
میشــود».
محققــان در ایــن مطالعــه مشــاهده کردنــد پروتئــاز اصلــی کروناویــروس
موســوم بــه  Mproدر مواجهــه بــا شــماری از ترکیبــات شــیمیایی گیاهــی
مختلــف واکنــش نشــان میدهــد.
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
موردمطالعــه در چــای ســبز ،دو نــوع انگــور ،پــودر کاکائــو و شــکالت تلــخ
قــادر بــه پیونــد خــوردن بــا بخشهــای مختلفــی از  Mproاســت.

نتایــج نشــان داد ترکیبــات شــیمیایی موجــود در
انگــور و چــای ســبز در مهــار عملکــرد Mpro
بســیار موفــق بودنــد .ترکیبــات شــیمیایی موجــود
در پــودر کاکائــو و شــکالت تلــخ فعالیــت Mpro
را تقریبــاً بــه نصــف کاهــش دادنــد.
محققــان بــر انجــام تحقیقــات بیشــتر در ایــن
زمینــه تاکیــد دارنــد.
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ابتکار لهستان برای مهار کرونا
گروهــی از جوانــان خــوش ذوق اهــل گدنیــا،
شــهری در لهســتان ،بــرای اینکــه همشــهریان خــود
را بــه اســتفاده از ماســک در دوران کرونــا تشــویق
کننــد بــا گرفتــن ســبدهایی در دســت بــه افــرادی
کــه ماســک اســتفاده میکننــد ،شــکالت هدیــه
میدهنــد.
بــه گــزارش ســرویس ترجمــه ایمنــا ،بدیهــی
اســت کــه از ابتــدای شــیوع بیمــاری کوویــد
 ،۱۹اســتفاده از ماســک جزئــی جداییناپذیــر اززندگــی روزانــه همــه مــا بــوده اســت بــا ایــن حــال،
بســیاری از مــردم نیــز ایــن واقعیــت مهــم را نادیــده
گرفتهانــد .در لهســتان ،اگرچــه پوشــیدن ماســک
بــرای تمــام مــردم در مکانهــای عمومــی از همــان
آغــاز گســترش کرونــا اجبــاری بــوده اســت امــا بســیاری از مــردم وجــود ایــن وســیله ایمنــی ضــروری را روی
صورتهــای خــود آزاردهنــده دانســته و از پوشــیدن آن ســر بــاز زدهانــد
در همیــن راســتا ،گروهــی از جوانــان خــاق و بشردوســت گدنیایــی بــا ســبدهایی مملــو از ماســک و شــکالت در
وســایل حمــل و نقــل عمومــی مســتقر میشــوند و آنهــا را بــه طــور رایــگان در اختیــار مــردم قــرار میدهنــد.
کارکنــان شــرکت حمــل و نقــل عمومــی گدنیــا نیــز بــه ایــن جنبــش پیوســته و ســبدهایی پــر از ماســک و شــکالت
در اتوبوسهــای خــود قــرار دادهانــد و آنهــا را بــه مســافران در حیــن ورود هدیــه میدهنــد.
مدیــران شــهر امیــدوار هســتند در پــی ایــن اقدامــات شــهروندان ،تــا چنــد روز آینــده اســتفاده از ماســک توســط
شــهروندان افزایــش یابــد و شــیوع بیمــاری کوویــد  ۱۹-رو بــه کاهــش بــرود .جالــب اســت بدانیــد کــه لوگــوی
گدنیــا روی بســته شــکالت حــک شــده اســت کــه ایــن اقــدام بــه ســهم خــود میتوانــد حــس تعلــق بــه شــهر را
در میــان مــردم افزایــش دهــد و آنهــا را بــه همــکاری بــا مدیــران بــرای مهــار کرونــا ســوق دهــد.
گزارشــات حاکــی اســت کــه کادر درمــان و
متخصصــان از احتمــال شــیوع مــوج جدیــد کرونــا
در آینــده نزدیــک خبــر دادهانــد کــه ایــن امــر،
مدیــران را بــه برگــزاری جلســات متعــدد بــرای
اعمــال مقــررات جدیــد ســوق داده اســت .ایــن
افــراد در نظــر دارنــد بیــش از هــر اقــدام دیگــری،
نواوریهایــی ارائــه دهنــد تــا ســاکنان گدنیــا را بــه
حفاظــت شــخصی تشــویق و آنهــا را بــه مســافرت
در مســیرهایی هدایــت کننــد کــه از اتوبوسهــای
کربــن صفــر برخــوردار اســت.

نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران
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ژی در ادامــه میافزایــد Mpro « :بخشــی دارد بــه شــکل جیــب کــه توســط
ترکیبــات شــیمیایی پــر میشــود .وقتــی ایــن جیــب پــر شــد ،پروتئــاز
عملکــرد مهــم خــود را از دســت میدهــد».
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اخبار انجمن و صنعت را در سایت  www.iranianacm.irپیگیری کنید
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.
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صادرات شیرینی و شکالت با کمتر 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  ۱.۵میلیارد دالری شیرینی
و شکالت به کشورهای همســایه وجود دارد ،اما سال گذشته این رقم
 ۴۷۵میلیون دالر بود.
جمشــید مغازهای از کاهش صادرات شــیرینی و شــکالت در سال
گذشته خبر داد و گفت :به دلیل مشکالت ناشی از تحریم و همهگیری
کوید  ،۱۹صادرات این محصوالت در سال گذشته به  ۴۷۵میلیون دالر
(کاهش حدود  ۱۸درصدی) رسید .این در حالی است که صادرات انواع
بیسکویت ،شیرینی و شکالت در سال  ۱۳۹۸حدود  ۵۸۰میلیون دالر
بوده است.
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 میشود.
البته بــه گفته دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت ،شــیرینی و
شــکالت ،در حال حاضر صادرات این محصوالت بــا کمترین ظرفیت
انجام میشود؛ چرا که تنها در کشورهای اطراف ،بازار  ۱.۵تا  ۲میلیارد
دالری صادرات وجود دارد؛ بنابراین اگر بســترها از جمله رفع شــدن
مشکالت ناشی از تحریمها ،نقل و انتقاالت پولی و تامین مواد اولیه رفع
شود ،امکان صادرات تا  ۱.۵میلیارد دالری در سال به کشورهای اطراف
وجود دارد.

نشــر یه شهد شــما ر ه پنجا ه و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

جمشــید مغازهای  ،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 میگذارد.
دبیر انجمن شیرینی و شــکالت ایران گفت :با توجه به قدرت خرید
و نقدینگی مردم شیرینی و شکالت را بیشــتر از این مقدار نمیتوانیم
گران کنیم و تا حدی میتوانیم ،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 نمیتوانیم 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 نمیگیرد.

گروه صنایع غذایی شیرین عســل با اقتدار به عنوان برند برتر
مردمی سال  ۱۴۰۰شناخته 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  ۱۴۰۰شناخته 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  » ۱۴۰۰در 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 کنندهای در
حوزه تولید چغندرقند نداریم.
وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشــت چغندر بهاره امسال حدود ۱۰۰
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  ۲۰هزار هکتار بوده است ،اضافه کرد:
حدود یک میلیون و  ۴۰۰هزار تن چغندر پاییزه امســال در کشور تولید
شد که از این محل حدود  ۱۶۰تا  ۱۶۵هزار تن شکر تولید میشود و این
رقم بسیار خوبی است.
دانایی اضافه کرد :سال گذشــته میزان تولید چغندر پاییزه  ۹۴۰تا ۹۵۰
هزار تن بوده است.
============================================
بیسکوییت و شکالت هم گران شــد /افزایش  ۱۱تا  ۴۵درصدی
قیمت ها
در پی تایید انجمن صنفی صنایع بیسکوییت ،شیرینی و شکالت

ایران ،قیمت بیســکوییت و شــکالت نیز بین  ۱۱تا  ۴۵درصد
افزایش یافت.
در پی نامه نگاری یکی از شــرکتهای 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  ۹۶۷۹۲/۶۰مورخ  ۲۵/۴/۹۴ابالغ
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
قیمتها و لحاظ نمودن درصد ســود مصوب رأســاء توسط واحدهای
تولیدی تعیین میگردد .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
میدهد که مبنای افزایش قیمت شــکالت و بیســکوئیت بیش از ۱۰
درصد بوده است.
======================================================
بیسکویت های یک میلیون و  ۵۰۰هزار 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  ۵۰۰هزار
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  ۵۰۰هزار 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.

