














﹤﹢﹚﹋ ︤ی ﹋﹫﹉ و︽﹞
︋︧︐﹠﹩ و د︨︣﹨︀ی ﹜︊﹠﹩

ا﹡﹢اع ﹎︤ و ﹙﹢ا
﹝︣︋︀ و ﹋﹠︧︐︀﹡︐︣ه ﹝﹫﹢ه ︗︀ت

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

﹡︀﹡ـ﹢اـ﹩
︦ ا﹡﹢اع︨ 

︨﹢پ ﹨︀ی ﹡﹫﹞﹥ آ﹝︀ده
﹋︀︾︨︢︀زی و ورق ︨︀زی

                      نشاسـته فوق تصفیه، گلـوکزتولیدکننده:
مالتودکسترین ، مالتوز،  دکستـروز مایـع
و انــواع روغــن هـای خوراکـی خـاص  و

 نهاده های دامی، طیور و آبزیان

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

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

️ و ژ﹜﹥ ای آ︋﹠︊︀ت ﹨︀ی︨ 
︋︧︐﹠﹩ ژ﹜﹥، ﹝︭﹢﹐ت
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﹡﹢︫︀︋﹥ ﹨︀ی ﹎︀زدار، آ︋﹞﹫﹢ه ﹨︀

Glucose
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نشاسـته  ذرت
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موانع سرمایه گذاری 
در صنعت غذا

نشریه تخصصی انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران
شماره پنجاه و چهارم -اسفند 1400

زندگی شهد گل است.

زنبور زمان می مکدش.
آنچه می ماند عسل خاطره هاست.... 
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چالشهای تامین مـواد اولیـه 
در یک صنعت جهانی

مدیران صنعت از ارز  4200 و طرح قیمت 
تولید روی محصول نهایی می گویند

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

به نام بهرتین

استاندارد محصوالت 
شیرینی و شکالت یا 

استاندارد مصرف

مشکل تامین مواد اولیه هم مربوط به 
واردات است و هم تولیدات داخلی

مهـدی آقـازاده، مهـدی آقـازاده، 
موسس شیـرین شهـد پارسیـانموسس شیـرین شهـد پارسیـان

یونس ژائله
مدیرعامل گروه صنعتی شیرین عسل
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سال 1401 و ابهام صنعت در قوانین ارزی و اقدام های دولت سیزدهم
   امــروز صحبــت از بــودن یــا نبــودن ارز 4200 تومانــی اســت کــه دولــت و مجلــس در حــال آماده ســازی اذهــان 

عمــوم مــردم بــرای اجرایــی شــدن خواســته خــودش اســت.

   در حــال حاضــر ســاالنه حــدود ۱۵ میلیــارد دالر ارز 4200 تومانــی بــه ۷ دســته کاالئــی تخصیــص پیــدا می کنــد. دولــت 
بــا ایــن اســتدالل کــه تخصیــص ایــن منابــع انحــراف دارد و بــه طــور کامــل به هــدف اصابــت نکــرده و همچنین بــه منظور 
کاهــش بخشــی از کســری بودجــه، بــه دنبــال حــذف ارز ترجیحــی حداقــل، بــرای ۵ دســته کاالیی اســت که عبارت اســت 
از ذرت، دانــه ســویا، کنجالــه ســویا، جــو و روغــن خوراکــی اســت و البتــه بنــا دارد ایــن اقــدام بــه گونــه ای انجــام شــود کــه 

کمتریــن آســیب را بــرای معیشــت مــردم ایجــاد کند.

   فلــذا حــذف یکبــاره ارز 4200 مــی توانــد بحــران هایــی را در اقتصــاد ایجــاد کنــد، کــه در همیــن راســتا »اندیشــکده 
اقتصــاد مقاومتــی«  پیشــنهاداتی را بــرای گــذر  از  ارز 4200 مطــرح کــرده اســت کــه بــه شــرح زیــر اســت: 

   1 - افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم بــه منظــور کاهــش تخصیــص ارز بــرای واردات ایــن محصــول: 
بــا افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم از ۷۵00 بــه ۹,000 تومــان در ســال آتــی، میــزان واردات ایــن محصــول ۵ میلیون 
تــن کاهــش می یابــد و حــدود 2 میلیــارد دالر صرفــه جویــی ارزی از ایــن محــل اتفــاق می افتــد. دولــت می توانــد منابــع 
حاصــل از ایــن اقــدام را بــا نــرخ نیمــا در بــازار عرضــه نمایــد تــا عــالوه بــر مدیریــت بــازار ارز، از درآمــد آن بــرای خریــد 

تضمینــی اســتفاده کند.

   2 - اصــالح نــرخ ارز ترجیحــی کاالهــای 5 گانــه بــه 14 هــزار تومــان بــه جــای حــذف یــک بــاره: اصــالح 
ــرای  ــت اجــرا ب ــرآوردی از وضعی ــد و ب ــن سیاســت را کاهــش ده ــی اجــرای ای ــرات منف ــد اث ــرخ ارز می توان تدریجــی ن
پیاده ســازی اصالحــات تکمیلــی ایجــاد نمایــد. بــه همیــن منظــور پیشــنهاد می شــود نــرخ ارز ترجیحــی بــرای ۵ کاالی 
ذرت، دانــه ســویا، کنجالــه ســویا، جــو دامــی و روغــن خوراکــی در مرحلــه اول از 4200 تومــان بــه ۱4 هــزار تومــان )معادل 

۵0 درصــد افزایــش یکبــاره نــرخ ارز ترجیحــی بــه نــرخ ارز نیمایــی( افزایــش یابــد.

   ۳- تأمیــن تســهیالت ســرمایه در گــردش بــرای تولیدکننــدگان از محــل ســپرده های قــرض الحســنه 
جــاری بانک هــا: تولیدکننــدگان پــس از افزایــش نــرخ ارز ترجیحــی نیازمنــد حــدود ۷0 هــزار میلیــارد تومــان منابــع 
جدیــد هســتند کــه بــه منظــور جلوگیــری از کاهــش تولیــد و افزایــش هزینه هــای تولید، بایــد از محــل ســپرده های قرض 
الحســنه جــاری بانک هــا در قالــب ســرمایه در گــردش ۳ و ۶ ماهــه بــا تســهیل در فرآینــد ضمانــت و پرداخــت، بــرای آنهــا 

ــود. تأمین ش

   4 - افزایــش قــدرت خریــد مــردم بــا پرداخــت یارانــه هــای موجــود در بخــش هــای مختلــف، مــی توانــد گــذر از 
ایــن ارز 4200 را بــرای دهــک هــای آســیب پذیر  تســهیل تــر کنــد و چرخــه اقتصــاد را  متوقــف نکنــد.

   بــه هــر حــال چنــد نرخــی بــودن ارز در دولــت هــای گذشــته بایــد درســی  بــرای ایــن دولــت و آینده اقتصــاد ایران باشــد 
کــه در هیــچ مرحلــه ای جــز ُمســکن، درمانــی بــرای اقتصــاد نشــده اســت و نخواهــد شــد و بایــد قبــول کنیــم در اقتصادی 
کــه متحمــل شــدیدترین تحریــم هاســت، نبایــد بســتر ایجــاد فســاد درون اقتصــادی را نیــز با تصمیمــات لحظــه ای فراهم 

کنیــم، ســال ۱40۱ پیــش رو اســت و صنعــت در ابهــام چگونگــی تصمیــم گیــری بــرای ارز 4200 تومانی اســت.

علی اکبر علیان نژادی - سردبیر
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چالش های تامین 
مـواد اولیـه در یک 

صنعت جهانی

جمشید مغازه ای، دبیر انجمن صنفی صنایع 
بیسکویت، شیرینی و شکالت:

ــع  ــه موق ــی و ب ــن کاف ــه در صــورت تامی ــا اســت ک ــه آن معن ــن ب ای
مــواد اولیــه، محصــوالت مناســبی را راهــی بازارهــای جهانــی خواهــد 
ــالوه  ــت شــیرینی و شــکالت ع ــروزه صنع ــه ام ــرد؛ به خصــوص آنک ک
بــر تولیــد مناســب و باکیفیــت، روش هــای بســته بندی خــود را بهبــود 

ــرده  ــب ک ــا را کس ــر دنی ــتانداردهای معتب داده و اس
اســت و بــه کشــورهای اروپایــی، آمریــکا، روســیه و... 
ــر کشــورهای منطقــه کاال صــادر می کنــد.  عــالوه ب
در واقــع پتانســیل های الزم بــرای رشــد صنعــت در 
بلندمــدت مهیــا اســت؛ بــه شــرط آن کــه بســتر الزم 
بــرای ایــن رشــد فراهــم باشــد کــه بخــش مهمــی  از 
ایــن امــر متکــی بــه تامیــن بــه موقــع مــواد اولیــه 

مــورد نیــاز اســت.
ــی اســت کــه صنعــت شــیرینی و شــکالت  ــن در حال  ای

امــروز بــا مشــکالتی در حــوزه تامیــن مــواد اولیــه روبــه رو اســت و از 
ــا  ــد خانواره ــدرت خری ــا ق ــش قیمت ه ــل افزای ــه دلی ــر ب ــوی دیگ س
کــم شــده و در حــدود 40درصــد از فــروش بــازار داخــل کاهــش یافتــه 

اســت.

ــع  ــن صنای ــن  ای ــن روغ ــل تامی ــت معض ــا اس ــز ماه ه ــون نی    اکن
ــورت  ــه ص ــی ک ــا و مذاکرات ــه تالش ه ــم هم ــه رغ ــود دارد و ب وج
ــه  ــد؛ ب ــع می رس ــه صنای ــی ب ــورت قطره  چکان ــه ص ــن ب ــه روغ گرفت
ــه روغــن  ــه جــای تامیــن ۳۵ هــزار تــن نیــاز ماهان طوریکــه امــروز ب
صنعــت، تنهــا ۳ هــزار تــن از آن تامیــن شــده و ایــن در حالــی اســت 
ــط  ــا واردات توس ــت ب ــاز صنع ــورد نی ــام م ــن خ ــی از روغ ــه بخش ک

ــا  ــادی از روغن ه ــا  بخــش زی ــن شــده ام بخــش خصوصــی تامی
ــده اســت.  ــی مان در گمــرک باق

   بــا توجــه بــه اینکــه طیــف گســترده ای از مــواد اولیــه در صنعت 
شــیرینی و شــکالت بــه کار گرفتــه می شــود  
ــکالت  ــا مش ــه ب ــواد اولی ــن م ــن ای ــروز تامی ام

ــه رو اســت. ــادی روب زی

    از ســوی دیگــر برخــی مــواد اولیــه نیــز کامــال 
ــرار  ــر قیمــت ارز ق ــی اســت و تحــت تاثی واردات
ــوند  ــث می ش ــائل باع ــن مس ــه ای ــرد ک می گی
تامیــن بــه موقــع مــواد مــورد نیــاز بــه ســختی  

مقــدور شــود.  

   از طــرف دیگــر تــا زمانــی کــه تامیــن مــواد اولیــه تابــع قیمــت 
ــی  ــود باق ــوت خ ــه ق ــواد ب ــن م ــکل تامی ــد، مش ــی باش ارز دولت
ــن  ــا ارز ترجیحــی تامی ــدم ب ــروز گن ــال ام ــوان مث ــه عن اســت؛ ب
می شــود، امــا همــه صنایــع جــز ماکارونــی از ســبد دریافــت آرد 
ــورت  ــه ص ــدم را ب ــده اند و گن ــارج ش ــی خ ــی 2۷00 تومان دولت
آزاد تهیــه می کننــد. بــه عبارتــی تنهــا کاالیــی کــه هنــوز بــرای 
ــود،  ــع می ش ــی توزی ــا ارز ترجیح ــکالت ب ــیرینی و ش ــت ش صنع
روغــن اســت و ســایر مــواد اولیــه بــا نــرخ آزاد محاســبه می شــوند.

تا زمانی که تامین مواد 
اولیه تابع قیمت ارز دولتی 
باشد، مشکل تامین مواد 

به قوت خود باقی است

صنعــت شــیرینی و شــکالت کشــور یکــی از به روزتریــن و پرپتانســیل ترین صنایــع در کشــور اســت کــه رشــد عظیمــی 
در دو دهــه اخیــر داشــته و بــا تامیــن و نصــب تکنولــوژی کامــال بــه روز دنیــا باکیفیت تریــن تولیــدات را ارائــه می کنــد.
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    ســه چالــش اساســی در 
ــه  ــود دارد ک ــذا وج ــت غ صنع
ــرمایه گذاری در  ــوع س ــر ن ه
ــی  ــم و حیات ــت مه ــن صنع ای
ــه رو  ــی روب ــد نزول ــا رون را ب
حالــی  در  ایــن  و  ســاخته 
ــذا در  ــت غ ــه صنع ــت ک اس
و  دانــش  منظــر  از  ایــران 
ــی  ــانی و دسترس ــروی انس نی
ــا  ــه مــواد اولیــه مناســب و ب ب
کیفیــت کشــاورزی در داخــل از 
ــیار زیادی  ــی بس ــای رقابت مزای

ــت. ــوردار اس برخ

مانــع اول، سیاســت هایی اســت کــه دولت هــا در حــوزه کشــاورزی و تولیــد اتخــاذ 
ند ه ا د کر

ــص  ــوزه تخصی ــختگیری ها در ح ــا و س ــعه تحریم ه ــا توس ــوص ب ــه خص ــت ها ب ــن سیاس  ای
ــر  ــت را ب ــی دول ــه نظارت ــورم ، دامن ــف ناشــی از ت ــه و چالش هــای مختل ــواد اولی ارز و واردات م
صنعــت تنگ تــر از گذشــته کــرد و باعــث شــد اوال بســیاری از فعالیت هــا در حــوزه کشــاورزی 
و غــذا متوقــف شــود کــه از آن جملــه می تــوان بــه تولیــد دام و طیــور، گوشــت قرمــز، تولیــد 
ــع در  ــن صنای ــدید از ای ــرمایه ش ــروج س ــد خ ــث ش ــا باع ــرد و ثانی ــاره ک ــرغ و... اش ــم م تخ
کنــار مشــکالت واردات ایــن محصــوالت، میــزان عرضــه را در داخــل افزایــش داده و در نتیجــه 
فشــارهای تورمــی  بیشــتری را تحمیــل کنــد کــه البتــه ایــن فشــارها منافعــی بــرای تولیدکننــده 

نیــز نداشــت.
 مانع دوم در این مسیر، به سود پایین تولید در این حوزه ارتباط دارد.

 در مقایســه بــا گذشــته رشــد شــدید هزینه هــای تولیــد ناشــی از همــه ارکان تولیــد از دســتمزد 
گرفتــه تــا مــواد اولیــه و بســته بندی و ســرمایه و ... در کنــار رشــد و بازدهــی بــاالی بســیاری از 
ــذا کاهــش داده اســت.  ــری ســرمایه گذاری را در صنعــت غ ــزان توجیه پذی بازارهــای دیگــر، می
بســیاری از تولیدکننــدگان اگــر عاشــق کســب و کار و تولیــد بــرای کشــور خــود نبودنــد، هیــچ 
منطــق دیگــری بــرای باقــی مانــدن و ادامــه دادن بــه تولیــد در ایــن صنعــت نداشــتند و حتــی 
ــن  ــود را روش ــه خ ــراغ کارخان ــد چ ــالش کرده ان ــرمایه ای، ت ــع س ــتفاده از مناب ــا اس ــی ب برخ
نگــه دارنــد. چالــش ســوم، رشــد شــدید قیمت هــا فراتــر از قــدرت خریــد خانــوار اســت. ایــن 
موضــوع را بایــد ام المصائــب آتــی تولیــد در صنعــت غــذا دانســت کــه البتــه از هــم اکنــون دامــن 

ایــن صنعــت را گرفتــه اســت. 

حــذف بســیاری از اقــالم از ســفره مــردم در ســال های اخیــر نشــان می دهــد زنــگ خطــر بــه 
صــدا درآمــده اســت. کاهــش مصــرف شــیر و لبنیــات، انــواع گوشــت، برنــج و محصــوالت دیگــر، 
ــر اینکــه ســالمت و بهداشــت عمومــی  را در معــرض خطــر قــرار داده اســت، همگــی  عــالوه ب
ــود  ــل خ ــازار داخ ــت دادن ب ــال از دس ــی در ح ــدگان ایران ــه تولیدکنن ــت ک ــر آن اس ــواه ب گ

ــدگاری ســرمایه گذار داخلــی بســیار اهمیــت دارد. ــرای مان هســتند و ایــن موضــوع ب
کوچک شدن اقتصاد و آب رفتن سفره مردم 

امــا شــوربختانه در وضعیــت کنونــی، ایــن صنعــت نــه تنهــا ســودآور نیســت، بلکــه در معــرض 
ــرار گرفتــه و عمــال از حاشــیه ســود خــارج شــده اند. دلیــل ایــن امــر کوچــک شــدن  ــان ق زی
اقتصــاد و آب رفتــن ســفره مــردم اســت. قــدرت خریــد کاهــش پیــدا کــرده و برخــی از اقــالم 
ــا حــذف ارز دولتــی از  ــوم نیســت ب ــوار خــارج شــده اســت و معل غذایــی از ســبد مصــرف خان
قیمت گــذاری کاالهــا چــه میــزان دیگــر از خانوارهــا بــه زیــر خــط فقــر ســقوط کننــد و ایــن 
مســاله چــه اثــری روی قــدرت خریــد افــراد جامعــه بگــذارد و ضــرورت دارد بــرای افزایــش تــوان 

مالــی و قــدرت خریــد مــردم، سیاســت ها و اقدامــات جبرانــی اعمــال شــود.
 ایــن مســائل، بــا خــود آســیب های آتــی را در کشــور بــه همــراه دارد کــه رشــد ســریع انــواع 
ــه دارو  ــاز ب ــان و نی ــای درم ــام آور هزینه ه ــد سرس ــه و رش ــوء تغذی ــی از س ــای ناش بیماری ه
ــل  ــان متقب ــی را در موضــوع درم ــه گزاف ــت ســاالنه هزین ــات اســت. دول ــن موضوع یکــی از ای
می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه ایجــاد امنیــت غذایــی از طریــق تامیــن مــواد غذایــی بــا 
کیفیــت و بــا قیمــت مناســب بــرای همــه اقشــار جامعــه می توانــد ســالمت مــردم را تضمیــن 

کنــد و ســهم هزینــه دارو و درمــان را از بودجــه دولــت کاهــش دهــد.

یونس ژائله رئیس هیات مدیره »شیرین عسل« و رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

مـوانـع 
سرمایه گذاری 
در صنعت غذا
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بازدهی باالی بسیاری از بازارهای دیگر، میزان توجیه پذیری سرمایه گذاری 
را در صنعت غذا کاهش داده است
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استاندارد محصوالت 
شیرینی و شکالت یا 

استاندارد مصرف
اســتانداردهای تولیــد و شــیوه هــای آن در جهــت حفظ 

ــورهای  ــه در کش ــت ک ــروری اس ــری ض ــردم ام ــالمت م س
مختلــف بــه صورتهــای گوناگــون اجــرا و کنتــرل مــی شــود
ــی  ــی و توانای ــدر کارای ــا چق ــتانداردها ت ــن اس ــه ای اینک
دارنــد بــه شــیوه ی فرهنــگ مصــرف یــا همــان اســتاندارد 

ــردد. ــی گ ــرف برم مص
وقتــی کــه شــیرینی  و شــکالت در قالــب یــک اســتاندارد 
تولیــد مــی شــود متخصصیــن تهیــه اســتاندارد فــرض را بــر 
ایــن مــی گیرنــد کــه هــر نفــر روزانه یــک یــا دو عــدد از آن 

را مصــرف مــی کننــد
تمامــی ایــن الگوهــا بــا تغییــر شــیوه ی مصــرف تغییــر مــی 

کنــد و باعــث زیــان بــه بــدن مــی شــود.
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه فرهنــگ اســتفاده از محصــوالت 
ــا  ــتفاده از آنه ــدم اس ــی ع ــه معن ــکالت ب ــیرینی و ش ش
نیســت بلکــه بایــد فرهنــگ اســتفاده درســت از ایــن ســبد 

ــم. ــترش دهی ــه گس ــذاب را در جامع ج
ــن  ــح از ای ــتفاده ناصحی ــارغ از اس ــردم ف ــوم م ــا عم ت
محصــوالت آن لــذت برنــد کــه خــود الزمــه نشــاط 

اجتماعــی مــی باشــد.

مهـدی آقـازاده، موسس »شیـرین شهـد پارسیـان«
عضو انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی وشکالت
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بهروز زمردپوش    قائم مقام گروه صنایع غذایی آی سودا

مدیران صنعت از ارز 
4200 و طرح قیمت 
تولید روی محصول 

نهایی می گویند

صــداي 
مدیـران

حذف ارز 4200 صادرات را حداقل خواهد رساند
ــی آی ســودا  ــع غذای ــروه صنای ــام گ ــم مق ــوش، قائ ــروز زمردپ    به
ــت  ــر ارز 4200 در صنع ــاره تاثی ــهد درب ــگار ش ــا خبرن ــو ب در گفتگ
گفــت: بــا توجــه بــه نــرخ ارز یــاد شــده بهــای تمــام شــده 
ــام  ــت تم ــده قیم ــی القاع ــذف آن عل ــا ح ــبه و ب ــوالت محاس محص
ــوالت  ــه محص ــه اینک ــت ب ــا عنای ــه و ب ــاال رفت ــوالت ب ــده محص ش
ــی موضــوع صــادرات  ــر داخل ــالوه ب صنعــت شــیرینی و شــکالت ع
را هــم داردکــه بــا حــذف آن از یــک ســو بــا عــدم رقابــت پذیــری 
میــزان صــادرات بــه حداقــل خواهــد رســید و از ســوی دیگــر تــوان 
مالــی کــم مصــرف کننــدگان داخلــی ضربــه ی دیگــری بــه تولیــد 

ــد زد . ــدگان خواه کنن
حــذف ارز 4200 تولیدکننــدگان را بــا مشــکل مواجــه 

ــرد ــد ک خواه
در صــورت حــذف ارز 4200 تومانــی شــاید بســیاری از تولیــد 
کننــدگان بــا مشــکل جــدی مواجــه شــده کــه دولــت مــی بایســتی 
ــد  ــرای تولی ــران آن ب ــه جب ــبت ب ــی نس ــای صادرات ــوق ه ــا مش ب
کننــدگان همــت نمایــد تــا از افــت صــادرات و تعطیلــی واحدهــای 

ــد ــری کن ــدی جلوگی تولی
ــری  ــچ تاثی ــده روی کاال، هی ــت تولیدکنن ــرح درج قیم ط

ــدارد ــی ن ــت نهای روی قیم
ــده  ــت تولیدکنن ــون درج قیم ــه قان ــخ ب ــوش در پاس ــروز زمردپ به
روی محصــول نیــز گفــت: بــه نظــر مــن هیچگونــه تاثیــری نخواهــد 
ــه االن در  ــش هم ــرکتهای پخ ــندگان و ش ــون فروش ــت چ گذاش
حداقــل ســود هســتند و بــا مدلهــای دیگــر مثــل اشــانتیون کاالیــی 
و یــا ســایر روش هــای بازاریابــی نســبت بــه جبــران هزینــه هــا اقــدام 
خواهنــد کــرد و در عمــل تاثیــری در قیمــت مصــرف کننــده گــروه 

هــدف نخواهــد نگذاشــت
ــای  ــگاه ه ــای فروش ــر قرارداده ــر ب ــق ت ــارت دقی نظ

زنجیــره ای را جایگزیــن کننــد
ــه جــای  ــه نظــر مــن ب ایــن فعــال صنعــت غــذا در ادامــه افــزود: ب
درج قیمــت تولیــد نظــارت بیشــتری بــر قراردادهــای فروشــگاه هــای 
زنجیــره ای صــورت پذیــرد کــه االن بــا توســعه روز افــزون آنهــا بــازار 
خــرده فروشــی را عمــال بدســت گرفتنــد و نظــارت دقیــق و کامــل 
ــود  ــه س ــد ب ــل می توان ــا در عم ــرای آنه ــوع اج ــا و ن ــر قرارداده ب

تولیــد کننــده و مصــرف کننــده باشــد .
نرخ ارز باید یکسان سازی شود

موضــوع دیگــری کــه بایــد بــه بــه آن دقــت شــود یکســان ســازی 
ــا ارز  ــرخ ارز مــی باشــد چــون عمــال برخــی وارد کننــدگان کــه ب ن
ــا  ــام شــده ب ــد در قیمــت تم ــی نماین ــه واردات م ــادرت ب ــا مب نیم
ــوان  ــا یکســان ســازی آن می ت ارز آزاد محاســبه مــی نماینــد کــه ب
ــه قیمــت تمــام شــده و قیمــت مصــرف  ــورم و کمــک ب در مهــار ت

کننــده کمــک کــرد.
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ارز 4200 موجب رانت می شود
   جــالل خدامــی مدیــر عامــل، شــرکت ســرزمین رویــای شــیرین 
لیــو در بــاره ی تاثیــر ارز 4200 بــر صنعــت بــه خبرنــگار شــهد 
گفــت: تخصیــص ایــن نــوع ارز نــه تنهــا مفیــد نیســت کــه رانــت 
ایجــاد می کنــد و تفــاوت قیمــت ارز  بــه دســت مصــرف کننــده 

نمی رســد
وی ادامــه داد:  بــه همیــن دلیــل بــه شــدت بــا ادامــه ایــن قانــون 
مخالــف هســتم، قیمــت هــا بــرای همــه در ســطح کشــور بایــد در 

تمامــی مراحل یکســان باشــد.
 

طــرح درج قیمــت تولیــد روی محصــول باعــث آســیب 
ــه تولیدکننــده مــی شــود ب

   ایــن فعــال صنعــت شــیرینی و شــکالت بــا اشــاره به طــرح درج 
قیمــت تولیــد روی افــزود: بــا ایــن طــرح موافــق نیســتم، چــون  
ــکان  ــوان ام ــچ عن ــه هی ــت، ب ــان نیس ــوالت یکس ــت محص کیفی
ــدارد،   ــود ن ــده وج ــای درج ش ــودن قیمت ه ــح ب ــنجش صحی س
ــای  ــابه  هزینه ه ــول مش ــرای محص ــف ب ــای مختل تولیدکننده ه
متفــاوت دارنــد  و ایــن کار باعــث آســیب شــدید بــه تولیدکننــده 
خواهــد بــود   مخصوصــا در وضعیــت فعلــی اقتصــاد کشــور  کــه 
هــروز قیمــت هــا تغییــر می کنــد.  معضــل بزرگــی بــرای تولیــد 

کننــده خواهــد بــود. 

جالل خدامی            مدیرعامل سرزمین رویای شیرین لیو
احمد رضایی                                          مدیر عامل بیسکوتو

برای مصرف کننده ارز 4200 تومانی مفهومی ندارد
ــگار  ــه خبرن ــر ارز 4200 ب ــورد تاثی ــر عامــل بیســکوتو در م    مدی
ــداوم و  ــر بصــورت م ــی اگ ــص ارز 4200تومان ــت: تخصی شــهد گف

ــود. ــدون وقفــه انجــام شــود مســلما مفیــد خواهــد ب ب

ــی و  ــی فقــط و فقــط باعــث فشــار روان ــن شــیوه کنون ــا ای ــی ب ول
ــع  ــد و در واق ــده می باش ــده و مصرف کنن ــر تولیدکنن ــادی ب اقتص
ــدارد  ــی ن ــی مفهوم ــده ارز 4200 تومان ــرای مصــرف کنن ــون ب اکن
ــا ارز  ــه ب ــی ک ــت کاالهای ــته قیم ــال گذش ــرض دوس ــون در ع چ
ــه  ــه بهان ــه ب ــد مرحل ــی چن ــود ط ــی ش ــه م ــی عرض 4200 تومان
ــه  ــته ب ــت داش ــش قیم ــی افزای ــص ارز 4200 تومان ــف تخصی توق
ــی  ــوز ارز 4200 تومان ــه هن ــی ک ــا در حال ــن کااله ــه ای نحــوی ک
دریافــت می کننــد بیــش از ســیصد درصــد افزایــش قیمــت داشــته 

انــد.

 اگــر قــرار بــر ادامــه و تــداوم ایــن قانــون هســت شایســته اســت 
ــد  ــازار انجــام شــود . تهدی ــه ب ــراد شــوک ب ــدون توقــف و ای کــه ب
حــذف ارز 4200 تومانــی بســیار بدتــر و هزینــه بردارتــر  از حــذف 

کامــل آن اســت.

آنت میناسیان             معاونت فروش و بازاریابی سازیبا

حذف ارز 4200 برای تعرفه گمرکی تاثیر منفی دارد
   معــاون فــروش ســازیبا دربــاره نقــش ارز 4200 بــه خبرنــگار شــهد گفــت: اگــه قــرار باشــد بــرای تعرفــه گمرکــی هــم  برداشــته شــود 

واقعــا تاثیــر منفــی باالیــی را خواهــد داشــت. 
ایــن فعــال تامیــن مــواد اولیــه صنعــت شــیرینی و شــکالت در ادامــه افــزود: نمــی تــوان تاثیــر تخصیــص ارز 4200 را بــرای ادامــه ایــن 
قانــون بــه تنهایــی ارزیابــی کــرد و بســتگی بــه عوامــل زیــادی دارد ولــی اگــر واقعــا تخصیــص ایــن ارز عادالنــه باشــد در همــه زمینــه  هــا 

همزمــان و بــدون اســتثنا اجــرا شــود عواقــب کمتــری بــرای صنایــع دارد

قانون درج قیمت تولید روی محصول یک تصمیم شتابزده است
آنــت میناســیان در پاســخ بــه قانــون درج قیمــت تولیدکننــده روی محصــول نیــز گفــت: قانــون بســیار اشــتباه و یــک تصمیــم شــتابزده بدون 

در نظــر گرفتــن عوامــل ایــن زنجیــره هســت و بــه جــز بی اعتمــادی بــرای مصرف کننــده هیــچ فایــده ای نــدارد.



28

w
w

w
.i

ra
n

ia
n

a
c

m
.i

r

اینستاگرام شهد
shahd_magazine

اقتصاد ایران در جهت شفاف سازی نیازمند حذف ارز 4200 تومانی است
 رئیــس اتحادیــه قنــادان تهــران در گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد گفــت:  اقتصــاد ایــران در جهــت شــفاف ســازی نیازمنــد حــذف ارز 4200 
ــن ارز در ســالهای گذشــته شــفافیت در امــور تولیــدی و اقتصــادی را مخــدوش کــرده و تنهــا موجــب  ــی اســت کــه تخصیــص ای تومان

ایجــاد رانــت بــرای عــده ای شــده اســت.

وقتی ارز چند نرخی در کشور وجود دارد تعادل و شفافیت را با خود به سیاهچاله های رانت فرو میبرد.
ــر    علــی بهــره منــد در مــورد تمهیــدات حــذف ارز 4200 افــزود: در صورتــی کــه ارز 4200 تومانــی حــذف شــود )کــه اجتنــاب ناپذی
اســت( بایــد در کنــار ان یــک ســری اصــالح قیمــت هــا بــه ویــژه در حامــل هــای انــرژی صــورت پذیــرد و منابــع بدســت امــده از محــل 
حــذف ایــن ارز صــرف توســعه ســرمایه گــذاری هــا در افزایــش ظرفیــت هــای تولیــد ، کاهــش مصــرف انــرژی و ارتقــاء بهــره بــری آن 

شــود تــا فشــاری بــر آحــاد جامعــه وارد نگــردد.

   ایــن فعــال صنعــت ادامــه داد: همانگونــه کــه در طــرح یارانــه قــرار بــود در کنــار کاهــش مصــرف انــرژی )بــا افزایــش قیمــت هــای کــه 
اتفــاق افتــاده( بخشــی از منابــع آن بــه تولیــد برســد.اما ایــن مهــم هیــچ گاه عملیاتــی نشــد و امــروز موضــوع حــذف ارز 4200 تومانــی 

نیــز بــه طــور مشــابه اگــر صــرف مــوارد یــاد شــده نشــود بالاثــر خواهــد مانــد.

   بهــره منــد  از دیــدگاه اجتماعــی و بــازار تامیــن مــواد اولیــه علیرغــم اینکــه تولیــد کننــده خــرد و مصــرف کننــده کمتــر از ایــن ارز 
بهــره میبرنــد امــا الزم اســت حــذف آن بــه تدریــج و در یــک بــازه زمانــی ۶ تــا ۱2 ماهــه بــه شــرط واقعــی شــدن قیمــت کاالهــا صــورت 

پذیــرد و تامیــن مــواد اولیــه از انحصــار خــارج شــود.

علــی بهــره منــد بــا اشــاره بــه طــرح قیمــت گــذاری تولیــد روی محصــول نیــز گفــت:  قضــاوت در مــورد ایــن طــرح نیازمنــد بررســی نحــوه 
اجــرای ان و نظــارت هــا دارد و اینکــه بصــورت ازمایشــی بــر روی تعــداد محــدودی از کاالهــای طــرح کلیــد خــورده اســت قابــل تقدیــر 

اســت و بایســتی منتظــر بازخــورد هــای اجتماعــی و اقتصــادی ان بــود.

باکمبود مواد اولیه تخصصی در صنف قنادی مواجه هستیم
رئیــس اتحادیــه قنــادان تهرانبــه کمبــود مــواد اولیــه در صنــف قنــادی اشــاره کــرد و گفــت:  امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه همیــن 
االن مضاعــف بــر مشــکالت ارزی  در خصــوص فعالیــت صنــف قنــاد بــا عــدم ثبــات قیمــت مــواد اولیــه بــه صــورت کلــی 
و افزایــش بــی رویــه مــواد اولیــه اصلــی روبــرو هســتیم ذکــه بــرای اعضــای صنــف مشــکالت عدیــده ای ایجــاد کــرده اســت و 

قیمــت هــای نامتعــارف بــازار غیــر رســمی مــواد اولیــه کــه مجبــور بــه مراجعــه بــه ان هســتیم 

مواد اولیه بصورت قطره چکانی توزیع می شود
متاســفانه بایــد بگویــم زیــر شــرکت های تولیــد کننــده اینگونــه مــواد اولیــه را بصــورت قطــره چکانــی بــه بــازار عرضــه میکننــد .ماننــد 
روغــن هــای تخصصــی قنــادی ،شــکر و ارد موجــب بــاال رفتــن بهــای تمــام شــده محصــوالت و غیــر اقتصــادی شــدن تولیــد میشــود و 
ایــن عوامــل بشــدت حیــات آینــده اعضــای صنــف را بــه مخاطــره انداختــه اســت بــه گونــه ای کــه تعــداد زیــادی از واحدهــای قنــادی 

کــه ضریــب اشــتغال باالیــی دارنــد تعطیــل کــرده انــد و یــا در معــرض تعطیلــی هســتند

علی بهره مند                            رئیس اتحادیه قنادان تهران
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حذف ارز 4200 موجب افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید می شود
   بــا توجــه بــه اینکــه عمــده مــواد اولیــه صنعــت بیســکویت، آرد گنــدم اســت، تخصیــص ارز 4200تومانــی بــه گنــدم باعــث می شــود، 
آرد بــا نــرخ پایینتــری بــه کارخانه هــای تولیــد بیســکویت برســد و در نتیجــه قیمــت تمــام شــده بســیار پاییــن باشــد امــا در صورتیکــه ارز 
4200تومانــی فقــط بــه گنــدم )آرد خبــازی( اختصــاص یابــد قیمــت تمــام شــده افزایــش بســیار زیــادی خواهــد داشــت کــه بــه تبــع آن 
قیمــت مصرف کننــده هــم افزایــش می یابــد و در نتیجــه قــدرت خریــد کاهــش یافتــه و صنعــت بیســکویت دچــار افــت فــروش و رکــود 

می شــود 

   بــا توجــه بــه اینکــه نــرخ ارز در کشــور هــرروز در حــال نوســان اســت و فاصلــه بیــن ارز آزاد و ارز 4200تومانــی بســیار زیــاد اســت اگــر 
قــرار باشــد ســهمیه آرد 4200تومانــی بــرای بعضــی شــرکت ها در نظــر گرفتــه شــود باعــث می شــود کــه قیمــت مصــرف کننــده نهایــی 
برندهــای مختلــف، اختــالف زیــادی داشــته باشــد کــه ایــن امــر قطعــا موجــب رکــود و در نهایــت حــذف شــرکتهایی مــی شــود کــه آرد 

ــد ــداری می کنن ــا ارز آزاد خری ب

طرح درج قیمت تولید باعث حذف واسطه ها و کاهش قیمت می شود
     طــرح درج قیمــت تولیــد جهــت حــذف واســطه هــا و کاهــش قیمــت مصــرف کننــده درصورتــی کــه بــه درســتی اجــرا شــود بســیارمؤثر 

اســت و از طرفــی مصــرف کننــده نهایــی کاالی دریافتــی را بــا قیمــت مناســب خریــداری کــرده کــه باعــث کاهــش تــورم مــی شــود.
حذف این حلقه هرچند کوچک می تواند گام موثری جهت کاهش قیمتها و رونق بازار شود.

خانم صفا         مدیر مالی و حسابداری مجموعه نگین عسل هرند

ارز 4200 برای ما به عنوان ماشین سازها، مشکل ایجاد کرده
   شــاید ارز 4200 تومانــی بــرای برخــی از تولیــد کننــدگان محصــول یعنــی کارخانجــات غذایــی کــه ماشــین االت خطــوط تولیــد دارنــد 

خیلــی خــوب و عالــی هســت بــه شــرط انکــه ماشــین االت را در خدمــت تولیــد قــرارداده باشــند 
   ولــی بــرای اینجانــب کــه  بــه عنــوان یــک ماشــین ســاز نظــر میدهــم خیلــی مشــکالت درســت کــرده اســت چــرا کــه مــن بایــد مــواد 
اولیــه خــود را از بــازار بــه نــرخ آزاد خریــداری نمایــم کــه قیمــت تمــام شــده مــواد اولیــه بــا نــرخ آزاد چندیــن برابــر نــرخ 4200 تومانــی 
بــوده و متاســفانه بــرای مــواد اولیــه مــا نــرخ ارز تعلــق نمیگیــرد یــا بــه وارد کنندگانــی کــه ســابقه وادرات داشــته باشــند تعلــق میگیــرد 
و آنهــا هــم بــا نــرخ آزاد بــه فــروش میرســانند کــه ایــن روش باعــث تضعیــف ماشــین ســاز داخلــی خواهــد بــود و حتــی تــوان رقابــت بــا 

ماشــین ســازان خارجــی را نیــز خواهــد گرفــت . 

ارز 4200 باید به مواد اولیه و ماشین آالتی که در ایران تعلق می گرفت
   بــه نظــر اینجانــب اگــر واقعــا قــرار هســت ارز تخصیــص داده شــود  اولویــت بــا مــواد اولیــه اســت یــا بــا ماشــین االتــی کــه در ایــران 

نیســت و بــرای اولیــن بــار کارخانجــات تشــویق شــوند و بتواننــد ایــن مــواد را تولیــد کننــد.

علی یادگاری                 مدیرعامل ماشین سازی یادگاری



مهـدی مهـدی 
توکلـی شانـجانیتوکلـی شانـجانی

 

ــا  ــرادرش ب ــه ب ــانجانی و س ــی ش ــدی توکل مه

ــته  ــی توانس ــی جمع ــتکار در حرکت ــدت و پش وح

انــد کســب و کاری کوچــک را تبدیــل بــه مجموعــه 

ــیرینی و  ــع ش ــان صنای ــم در می ــی مه کارخانجات

ــد. ــران کنن ــکالت ای ش

ــت  ــرگان صنع ــاد خب ــه اعتق ــا ب ــت آنه ــز موفقی  رم

ــا  ــی ب ــجم و کار تیم ــی منس ــازمان ده ــذا س غ

ــت. ــوده اس ــه ب ــتوانه تجرب پش
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مهدی توکلی شانجانی
ــا،  ــازی دنی ــع شکالت س ــای صنای ــن فاکتوره    مهم تری
نــوآوری، ذائقه ســازی و ارتقــاء بــدون محدودیــت 
ــا  ــر ب ــای معتب ــتند. برنده ــه هس ــواد اولی ــت م کیفی
درک هوشــمندانه تأثیــرات قهــوه و کاکائــو بــر ســالمت 
ــه را  ــواد اولی ــن م ــد مرغوب تری ــعی می کنن ــان، س انس

ــد. ــه کار ببرن ــی ب ــازار رقابت ــخیر ب ــرای تس ب
ــن  ــردن ای ــی ک ــا اجرای ــانجانی ب ــی ش ــدی توکل     مه
ــر  ــی ب ــوالت اساس ــد تح ــق ش ــه ای موف ــل حرف اص
ــودا  ــش )آیس ــت مدیریت ــد تح ــروش برن ــی و ف بازاریاب
Aysuda( بــه وجــود آورد. ایــن برنــد در تیرمــاه 1۳9۳ 
از طــرف وزارت صنعــت و معــدن به عنــوان واحــد 

ــد. ــاب ش ــی انتخ ــه صنعت نمون

دوران کودکی و شروع به کار در صنعت شکالت
ــود را  ــدر خ ــی پ ــانجانی در کودک ــی ش ــدی توکل    مه
ــئولیت  ــش مس ــرادر بزرگ ــس ازآن، ب ــت داد و پ از دس
بــزرگ کــردن و تربیــت او را بــر عهــده گرفــت. خانــواده 

ــد. ــرت کردن ــران مهاج ــه ته ــال 1۳59 ب ــی در س توکل
ــد  ــغل هایی مانن ــانجانی ش ــی ش ــدی توکل ــدر مه    پ
دامــداری، قالیبافــی و قنــادی داشــت. فعالیــت در 
ــی  ــرادران توکل ــه ب ــد ک ــث ش ــادی باع ــت قن صنع
فوت وفــن کار کــردن در ایــن حــوزه را از پدرشــان یــاد 

ــد. بگیرن
ایــن خانــواده در دهــه 1۳50 شمســی تصمیــم می گیرنــد 
کــه فعالیــت خــود در زمینــه تولیــد شــکالت را شــروع 
ــت  ــتر در دس ــکالت بیش ــازار ش ــان ب ــد. در آن زم کنن
ــور  ــده از کش ــه واردش ــچ ک ــزدار الی ــکالت های مغ ش

ســوریه بــود؛ قــرار داشــت.
ــکاوی  ــل کنج ــه دلی ــی ب ــدی توکل ــزرگ مه ــرادر ب    ب
ــچ  ــکالت های الی ــوب ش ــروش خ ــود و ف ــص خ و تخص
ــن  ــابه ای ــی مش ــا نمونه های ــرد ت ــالش ک ــران، ت در ای
ــاق،  ــن اتف ــل از ای ــا قب ــد. ت ــد کن ــکالت ها تولی ش
شــکالت ایرانــی بســیار نــادر بــوده اســت، امــا 

آب نبات هــای ایرانــی رایــج بودنــد.

   مهــدی توکلــی بــه همــراه بــرادر بــزرگ خــود تولیــد 
ــدا  ــرد. در ابت ــاز ک ــنتی را آغ ــیوه س ــه ش ــکالت ب ش
ــای  ــاخت قالب ه ــری و س ــای ریخته گ ــا واحده ــا ب آن ه
ــب  ــرح قال ــا ط ــد ت ــت کردن ــادی صحب ــی زی آلومینیوم
مناســب تولیــد شــکالت را پیــدا کــرده و تولیــد کننــد. 
پــس از انتخــاب قالــب مناســب، نوبــت بــه تهیــه مــواد 

اولیــه رســید.

ــری  ــه دیگ ــکالت را از کارخان ــاده ش ــودر آم ــا پ    آن ه
تهیــه می کردنــد و آن را آب کــرده و روی میکســرها 
ریختــه و به صــورت ســنتی بــا قیف هــای قنــادی 
آن را درون قالب هــا می ریختنــد و بعــد قالب هــا را 
ــدن  ــاده ش ــس از آم ــد. پ ــرار می دادن ــال ق درون یخچ
شــکالت ها، آن هــا را تزئیــن و بســته بندی کــرده و 

ــد . ــش می کردن ــردم پخ ــن م بی

عامل موفقیت خانواده توکلی
توکلی هــا بعدهــا در زمینــه تولیــد بســتنی یخــی 
ــهرت  ــش ش ــث افزای ــه باع ــد ک ــت می کردن ــم فعالی ه
ــی  ــواده توکل ــد. خان ــا ش ــوالت آن ه ــروش محص و ف
موفقیــت خــود را مدیــون فرزنــد بــزرگ خانــواده، حیدر 
ــش  ــود نق ــای خ ــرای برادره ــه ب ــد ک ــی می دان توکل
بــرادر، پــدر، راهنمــا و حامــی را داشــت و تــا بــه امــروز 
ــش  ــی و نظرات ــدر توکل ــه حی ــواده ب ــای خان ــه اعض هم
ــد. حیــدر توکلــی، باورهــای محکمــی  ــرام می گذارن احت
ــران  ــه این کــه مدی در مــورد کارآفرینــی داشــت؛ ازجمل
ــه ســر کار آمــده و دیرتــر از  بایــد زودتــر از کارکنــان ب
آن هــا بــه منــزل برونــد و ایــن طــرز تفکــر خــود را بــه 

ــرد. ــل ک ــز منتق ــش نی برادرهای

   به صــورت خانوادگــی کار کــردن  بــرای بــرادران 
ــان  ــه ارمغ ــی را ب ــی باالی ــوب و بازده ــس خ ــی،  ح توکل
مــی آورد؛ زیــرا آن هــا کارهــا را به صــورت عادالنــه بیــن 
ــش  ــد توان ــس در ح ــر ک ــد و ه ــیم می کنن ــود تقس خ
ــن  ــد. ای ــک می کن ــازمان کم ــرفت س ــد و پیش ــه رش ب
ــا  ــه آن ه ــی ب ــواده توکل ــن خان ــتگی بی ــاد و همبس اتح

ــد.  ــار می ده ــربلندی و افتخ ــس س ح

استراتژی متفاوت اما مؤثر مجموعه آیسودا
   اســتراتژی مجموعــه آیســودا ایــن اســت کــه به جــای 
ــای  ــوزش نیروه ــق دور، روی آم ــرو از مناط ــتخدام نی اس
ــودا،  ــه آیس ــع در مجموع ــد. درواق ــز کن ــی تمرک بوم

ــت را دارد. ــترین اهمی ــوزش بیش آم

   برنــد آیســودا در ابتــدای کار، در یــک کارگاه کوچک در 
تهــران بــا ۳5 نفــر پرســنل مشــغول بــه کار بــود. تمامی 
کارکنــان اهــل زادگاه آقــای مهــدی توکلــی بودنــد و در 
تهــران جایــی بــرای مانــدن نداشــتند. بــه همیــن دلیــل 
ــد و  ــان کارگاه بمانن ــب ها در هم ــه ش ــد ک ــور بودن مجب

چنــد مــاه یک بــار، بــه خانــواده خــود ســر بزننــد.
ــد  ــش کــه متوجــه شــده بودن ــای توکلــی و برادران    آق
ــت،  ــخت اس ــان س ــرای کارمندانش ــواده ب دوری از خان
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تصمیــم گرفتنــد کــه کســب وکار خــود را در زادگاهشــان 
ــان و  ــه زادگاهش ــود را ب ــنل خ ــد و پرس ــعه دهن توس
آغــوش گــرم خانــواده بازگرداننــد. اگرچــه ایــن تصمیــم 
زیــرا  می شــد،  آن هــا  ســودآوری  کاهــش  باعــث 
ــر  ــتان ها ازنظ ــدی در شهرس ــای تولی ــیس واحده تأس
ارزش افــزوده، توجیــه اقتصــادی نــدارد،؛ امــا بــرای برنــد 
آیســودا، آســایش کارکنــان اهمیــت بیشــتری از میــزان 

ــت. ــد داش ــودآوری برن س

ــوس از  ــرت معک ــن مهاج ــس از ای ــی پ ــواده توکل    خان
ــل  ــئولیت کام ــانجان، مس ــان ش ــه زادگاهش ــران ب ته
ــد کوچــک  ــه مهــدی توکلــی، فرزن ــه را ب ســاخت کارخان
خانــواده ســپردند. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه او 
امــروزه مدیرعامــل کارخانجــات آیســودا اســت. توکلــی 
در هنــگام ســاخت کارخانــه پابه پــای کارگرهــا کار 
ــه  ــاخت کارخان ــام س ــرای اتم ــان ودل ب ــا ج ــرد و ب می ک

تــالش می کــرد.

   موفقیــت مهــدی توکلــی و برادرهایــش باعــث شــد کــه 
ــه زادگاه  ــراد ســاکن در روســتاهای اطرافشــان ب ــر اف اکث
خــود برگردنــد و در آن کارآفرینــی و ســرمایه گذاری 

کننــد.

ارزش های اخالقی و کاری مهدی توکلی
ــد آیســودا حــدود 650 نفــر     در حــال حاضــر در کل برن
ــدوار  ــی امی ــدی توکل ــا مه ــتند، ام ــه کار هس ــغول ب مش
ــین آالت  ــزودن ماش ــدش و اف ــعه برن ــا توس ــه ب ــت ک اس
جدیــد، تعــداد کارکنــان خــود را بــه هــزار نفــر افزایــش 

دهــد.

ــالمندانی  ــرای س ــژه ای ب ــرام وی ــی احت ــدی توکل    مه
ــان  ــار خانواده ش ــد در کن ــی نمی توانن ــر دلیل ــه ه ــه ب ک

ــود  ــر خ ــالمندان عم ــای س ــد در خانه ه ــند و مجبورن باش
ــی از  ــد آیســودا بخش ــل اســت. برن ــد، قائ ــپری کنن را س
دســِر خانه هــای ســالمندان را از محصــوالت خــود تأمیــن 
ــد بــرای  ــا می توانن ــد و مســئوالن ایــن خانه ه می کن

حــل مشــکالت خــود روی آن هــا حســاب کننــد.
ــد  ــود را می شناس ــان خ ــک کارکن ــی تک ت ــدی توکل مه
ــا  ــه آن ه ــان ب ــی و مالی ش ــکالت خانوادگ ــل مش و در ح
ــواده او  ــی از خان ــا جزئ ــه آن ه ــی ک ــد؛ گوی ــک می کن کم

هســتند.

   به عــالوه، توکلــی ســعی کــرده اســت بــه خانــواده خــود 
ــود را  ــی خ ــئولیت های اجتماع ــه مس ــد ک ــوزش ده آم
جــدی بگیرنــد و آن هــا را بــه نحــو احســن انجــام دهنــد.

ــان و حامــی و     همســر مهــدی توکلــی او را فــردی مهرب
ــرش  ــه همس ــاور دارد ک ــد و ب ــود می دان ــت وپناه خ پش
ــود  ــواده خ ــه خان ــت، ب ــر کار اس ــیار درگی ــه بس بااینک

ــد. ــت می ده اهمی

بخشی از سخنان ارزنده مهدی توکلی
ــرویس های  ــر س ــان منتظ ــه کارکن ــر ک ــاعت 5 عص    س
ــا  ــای آن ه ــد از تماش ــزل برون ــه من ــا ب ــتند ت ــود هس خ
لــذت می بــرم و حــس خوبــی پیــدا می کنــم کــه 
خداونــد مــرا وســیله ای قــرار داده اســت کــه بتوانــم روزی 
حــالل ایــن افــراد را بــه آن هــا برســانم و کاری کنــم کــه 
ــند. ــته باش ــی داش ــالم و حالل ــوب و س ــی خ ــا زندگ آن ه
ــه کار  ــن کارخان ــرای ای ــان ودل ب ــا از ج ــان م    کارکن
می کننــد و روی برندمــان تعصــب خاصــی دارنــد. درواقــع، 
موفقیــت مــا ناشــی از تــالش کارکنانمــان اســت. مــن هــم 
تــا جایــی کــه بتوانــم ســعی می کنــم بــه دردودل آن هــا 

گــوش دهــم و در حــل مشکالتشــان ســهیم باشــم.

نظر مهدی توکلی در مورد کارآفرینی:
   مهــدی توکلــی حــدود 10 درصــد انــرژی و وقــت خــود را 
بــه زندگــی اختصــاص می دهــد و بقیــه را بــه کار. زیــرا بــه 
نظــر او یــک کارآفریــن بایــد بیشــتر وقت خــود را بــه کار 
کــردن بگذرانــد. او حداقــل تــا ســاعت 11 شــب در محــل 
ــی  ــور مدیریت ــاب وکتاب ها و ام ــه حس ــا ب ــد ت کار می مان

رســیدگی کنــد.

ــت  ــا دس ــوان ب ــه می ت ــاور دارد ک ــی ب ــواده توکل    خان
 خالــی و از صفــر کارآفرینــی را شــروع کــرد و موفــق شــد، 

ــرد. ــالش ک ــت و ت ــب ندانس ــه کار را عی ــرط آنک به ش
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باتوجــه بــه گســتره وســیع صنعــت شــیرینی و شــکالت در دنیــا و تاثیرپذیــری کشــور مــان 
از ایــن موضــوع، شــاهد تجــارت بســیار وســیعی در ایــن صنعــت در ایــران وکل دنیا هســتیم.

   عامــل اصلــی ایــن موضــوع گســتردگی ســبد کاالیــی و تنــوع محصــوالت موجــود در صنعت 
شــیرینی و شــکالت مــی باشــد کــه مــا میتوانیــم بــا برنامــه ریــزی اصولــی، دقیــق و تمرکــز 
ــن تجــارت در  ــه نحــو احســن از ای روی کیفیــت و تنــوع محصــوالت شــیرینی و شــکالت ب
ــکالتی  ــده مش ــر عم ــال حاض ــم. در ح ــتفاده کنی ــور و ارزآوری آن اس ــادرات کش ــث ص بح
کــه صنایــع غذایــی علــی لخصــوص صنعــت شــیرینی و شــکالت بــا ان دســت و پنجــه نــرم 

میکنــد تامیــن مــواد اولیــه اســت.
    اگــر بخواهیــم مــواد اولیــه را بــه دو بخــش تقســیم بنــدی بکنیــم هــم مــواد اولیــه داخــل 
هــم مــواد اولیــه ای کــه بصــورت وارداتــی در اختیــار صنایــع شــیرینی و شــکالت قــرار داده 
میشــود بــا ایــن مشــکل مواجــه هســت کــه بنظــرم بایــد بــا تامیــن بــه موقــع ارز بــرای وارد 

کننــدگان و ثبــت ســفارش هــای بــه موقــع زمــان پروســه واردات را کوتــاه و تســهیل کــرد. 
همیشــه بــر ایــن بــاورم کــه بــا وجــود یکســری از تحریمــات ظالمانــه صــورت گرفتــه کــه 
مشــکالتی در داخــل کشــور بوجــود اورده، یکســری از خــود تحریمــی هــا، مقــررات و موانــع 
اداری در خــود ایــران هــم یــک نــوع ســنگ انــدازی در راه تامیــن مــواد اولیــه شــیرینی و 
ــع در کلیــه بخشــها اعــم از ثبــت  ــن موان ــع ای ــا رف شــکالت مــی باشــد و امیــدوارم کــه ب
ــک  ــوی بان ــص ارز از س ــش تخصی ــن در بخ ــذا و دارو و همچن ــت IRC، غ ــفارش، دریاف س
ــان  ــش راندم ــتای افزای ــی، در راس ــواد واردات ــی م ــور گمرگ ــهیل در ام ــی تس ــزی و حت مرک
ــت و  ــن صنع ــدگان ای ــادرات تولیدکنن ــش ص ــکالت و افزای ــیرینی و ش ــت ش ــد در صنع تولی
حتــی کاهــش قیمــت تمــام شــده آنهــا بــه نحــو احســن و بهبــود کیفیــت در راســتای تامیــن 

ــرای صنایــع و کارخانجــات شــیرینی شــکالت کمکــی شــود. مــواد اولیــه ب

مشکل تامین مواد اولیه هم مربوط به واردات 
است و هم تولیدات داخلی

علی اشرافی، مدیر عامل شرکت اشرافی
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درج قیمت تولید 
روی کاال موقتا 

متوقف شود

12 تشــکل صنعتــی در نامــه ای بــه رئیــس جمهــور خواســتار توقــف موقــت طرح شــفاف 
ــدند. ــوالت ش ــر روی محص ــده ب ــت تولیدکنن ــق درج قیم ــع از طری ــام توزی ــازی نظ س

   ۱2 تشــکل صنعتــی شــامل انجمــن فراورده هــای گوشــتی 
ــع  ــن صنای ــامیدنی، انجم ــی و آش ــای معدن ــن آب ه ــران، انجم ای
ســلولزی بهداشــتی ایــران، اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
انــواع چیپــس و فراورده هــای حجیــم شــده بــر پایــه ذرت، انجمــن 
ــی و  ــع غذای ــیون صنای ــران، فدراس ــت پخــش ای شــرکت های صنع
کشــاورزی ایــران، انجمــن شــیرینی و شــکالت، ســندیکای صنایــع 
کنســرو ایــران، انجمــن نوشــابه ســازان ایــران، انجمــن صنایــع لوازم 
خانگــی ایــران، اتحادیــه تولیدکننــدگان، بازرگانــان و صنایــع بســته 
ــدگان  ــدگان و صادرکنن ــن تولیدکنن ــور و انجم ــای کش ــدی چ بن
کنســانتره و آبمیــوه ایــران در نامــه ای بــه رئیــس جمهــور خواســتار 
ــق درج  ــع از طری ــام توزی ــازی نظ ــفاف س ــرح ش ــت ط ــف موق توق

ــر روی محصــوالت شــدند. قیمــت تولیدکننــده ب
ــم  ــام معظ ــر مق ــات اخی ــرو بیان ــت: پی ــده اس ــه آم ــن نام     در ای
ــا  ــی ب ــئوالن دولت ــتر مس ــی بیش ــزوم همراه ــورد ل ــری در م رهب
تولیدکننــدگان و کار آفرینــان اقتصــادی بــه عنــوان افســران دفــاع 
مقــدس اقتصــادی و نیــز تأکیــد بــر عــدم دخالــت مســئولین دولتــی 
ــزاران  ــا پوشــش ه ــل ب ــادی، تشــکل های ذی ــای اقتص در فعالیت ه
واحــد تولیــدی و توزیعــی ضمــن ســپاس از زحمــات شــبانه روزی 
ــه  ــت ک ــازمان حمای ــت و س ــان وزارت صم ــئولین و کارشناس مس
همــواره بــا حســن نیــت، در پــی صیانــت از حقــوق مصــرف کننــده 
ــده در  ــی ش ــدگاه کارشناس ــرات و دی ــد نظ ــده بوده ان و تولیدکنن
ــه اســتحضار می رســاند: ــل ب ــه شــرح ذی ــور را ب ــورد طــرح مذک م

    هــدف طراحــان از اجــرای طــرح درج قیمــت تولیدکننده 
ــر روی محصوالت: ب

ــد کــه در برخــی محصــوالت،  ــن باورن ــر ای ــن طــرح ب  طراحــان ای
فاصلــه بیــن قیمــت فــروش کارخانــه تــا قیمت مصــرف کننــده درج 

شــده روی کاال، زیــاد و غیــر متعــارف اســت کــه ســود حاصــل از ایــن 
فاصلــه قیمــت، نــه بــه مصــرف کننــده می رســد نــه بــه تولیدکننــده؛ 
بنابرایــن ایــن طــرح در پــی شــفاف ســازی و منطقــی نمــودن حاشــیه 
ســود شــبکه توزیــع اســت تــا از ایــن رهگــذر منافــع مصــرف کننــده و 

تولیــد کننــده، تأمیــن گــردد.
ــه  ــع چنانچ ــام توزی ــازی نظ ــفاف س ــرح ش ــن ط    محاس
ــترهای الزم و در  ــاد بس ــا ایج ــده و ب ــاب ش ــی، حس اصول

ــردد:  ــرا گ ــب اج ــان مناس زم
ــری  ــا قیمــت مناســب و پایین ت     ۱- محصــوالت تولیــد کننــدگان ب

ــه دســت مصــرف کننــده نهایــی می رســد. ب
ــد و  ــش خری ــه افزای ــوق، منجــر ب ــد ف ــه هــدف بن     2- دســتیابی ب
ــد  ــراه خواه ــه هم ــد را ب ــق تولی ــود، رون ــن خ ــه ای ــده ک ــرف ش مص

ــت. داش
    ۳- چنانچــه ضوابــط قیمــت گــذاری کاالی تولیــد داخــل، مــالک 
عمــل بــرای درج قیمــت تولیــد کننــده باشــد؛ ســود ۱۷ درصــد پیــش 
بینــی شــده، می توانــد تــا حــدی انگیــزه الزم جهــت ســرمایه گــذاری 

در تولیــد را فراهــم ســازد.
    اشــکاالت و معایــب اجــرای طــرح بــدون انجــام کار 
ــتابزده و  ــورت ش ــب و بص ــازی مناس ــتر س ــی و بس کارشناس

ــب: ــان نامناس در زم
ــه  ــی ب ــش خصوص ــط بخ ــکلهای ذیرب ــا تش ــورت ب ــدم مش     ۱- ع
عنــوان یکــی از ذینفعــان اصلــی، علــی رغــم الزامــات قانونــی و 
ــوص. ــن خص ــوری در ای ــت جمه ــی ریاس ــت حقوق ــنامه معاون بخش

    2- نادیــده انگاشــتن ســود منطقــی همــه عوامــل زنجیــره توزیــع، 
پاشــنه آشــیل ایــن طــرح اســت.

ــت  ــور، منفع ــاری کش ــی و ج ــات عین ــر واقعی ــی ب ــه مبتن     چنانچ



35s h a h d m a g a z i n
i r a n i c f . c o m

رم
جها

و 
ه 

جا
پن

ه 
ار

ــم
ش

د 
ــه

ش
ه 

ری
ش

ن
ن

را
ای

ت 
کال

شــ
و 

ی 
ین

یر
شــ

ت، 
وی

ـک
سـ

بی
ع 

نای
ص

ی 
نف

ص
ن 

مــ
نج

ا

35

منطقــی هریــک از حلقه هــای زنجیــره توزیــع در نظــر گرفتــه نشــود، 
ایــن نقیصــه بــا اثــر متقابــل بــر روی ســایر حلقه هــا، نهایتــاً تولیــد را 

ــرار خواهــد داد. تحــت الشــعاع ق
    ۳- طــی یــک مــاه گذشــته، از زمــان اجــرای ایــن طــرح، شــواهد 
ــوالت  ــد محص ــه در تولی ــمگیر و وقف ــش چش ــی از کاه ــود حاک موج

مشــمول ایــن طــرح اســت.
    4- کاهــش و وقفــه در تولیــد، افزایــش بیــکاری را در پــی خواهــد 

داشــت.
    ۵- نتیجــه وقفــه در تولیــد، کمبــود کاال در ماه هــای پایانــی ســال 
و در ادامــه مــاه رمضــان اســت کــه کمبــود محصــوالت غذایــی، امنیــت 

غذایــی جامعــه را بــه خطــر می انــدازد.
ــع و  ــی در صنای ــت خال ــاد ظرفی ــبب ایج ــه س ــد ب ــت تولی     ۶- اف
نیــز افزایــش هزینه هــای ســربار، باعــث افزایــش قیمــت تمــام شــده 
محصــوالت شــده کــه ایــن امــر نقــض غــرض طراحــان ایــن طــرح را 

ــد داشــت. ــی خواه در پ
    ۷- ســردرگمی ناشــی از اجــرای شــتابزده ایــن طــرح، کارخانجــات 
ــر  ــش دقیق ت ــارت و پای ــت نظ ــه تح ــرح را ک ــای مط ــر و برنده معتب
بــوده و بیشــتر در معــرض توجــه قــرار دارنــد را شــدیداً متأثــر خواهــد 
کــرد و بدیــن ترتیــب دســت کــم در میــان مــدت، شــاهد بــه خطــر 
افتــادن اشــتغال پایــدار ایــن کارخانجــات و گســترش محصــوالت کــم 

کیفیــت خواهیــم بــود.
    ۸- در مــورد کاالهــای بــا دوام و ســرمایه ای نظیــر لــوازم خانگــی، 
اینچنیــن ضوابــط دســت و پاگیــری، کاالی قاچــاق را جایگزیــن کاالی 

تولیــد داخــل خواهــد کــرد.
ــاده و  ــیار س ــروش، بس ــزم ف ــد و مکانی ــور فراین ــرح مذک     ۹- در ط
خطــی مفــروض شــده اســت؛ حــال آنکــه بــا توجــه بــه عوامــل مختلف 
ــازار، ســرعت و ابتــکار عمــل  ماننــد اصــل رقابــت، ســهم جویــی در ب
ــای  ــا و متغیره ــایر پارامتره ــکان و س ــان و م ــرایط زم ــروش، ش در ف
بــازار، فــروش ابعــادی بســیار پیچیــده دارد کــه در ایــن طــرح مغفــول 

مانــده اســت.
    ۱0- عــدم توجــه بــه تفاوت هــای ذاتــی کاالهــای مختلــف مشــمول 
ایــن طــرح، همچــون دوام و مــدت زمــان مانــدگاری، شــرایط نگهداری، 
ســرعت گــردش کاال، میــزان ضایعــات ســطح عرضــه، خدمــات پــس 
از فــروش، نیــاز بــه آمــوزش طریقــه اســتفاده و ســایر مــوارد کــه بــه 
ــرح  ــن ط ــتابزدگی در تدوی ــی از ش ــتگی دارد، حاک ــت کاال بس ماهی
ــد  ــراه خواه ــه هم ــرا ب ــده ای در اج ــاً مشــکالت عدی ــه قطع اســت ک

داشــت.
     ۱۱- عــدم ثبــات و تغیــرات پــی در پــی نهاده هــای تولیــد و عوامــل 
مؤثــر بــر قیمــت تمــام شــده محصــوالت، موجــب عــدم ثبــات قیمــت 
ــع  ــه مراج ــوع ب ــدی و رج ــوالت تولی ــر روی محص ــده و درج آن ب ش
مربوطــه جهــت تغییــر پــی در پــی در آن، بــر مشــکالت تولیــد خواهــد 

افــزود.
ــازار و قــدرت  ــه کمبــود تقاضــا ناشــی از رکــود ب ــا توجــه ب     ۱2- ب
ــر  ــارف ب ــر متع ــه فشــار غی ــع، هرگون ــاالی شــبکه توزی ــی ب ــه زن چان
شــبکه توزیــع، مســتقیماً بــه تولیدکننــده وارد خواهــد شــد کــه ایــن 

امــر زمینــه دور زدن ضوابــط و مقــررات و پیــدا کــردن راه هــای غیــر 
رســمی جهــت پیشــگیری از وقفــه در تولیــد را فراهــم خواهد ســاخت 
ــا شــفاف ســازی  ــن طــرح کــه همان ــی ای ــر هــدف اصل ــن ام ــه ای ک

ــرد. ــوال می ب ــر س ــت را زی اس
ــزه الزم  ــت، انگی ــاعه دول ــق الس ــی و خل ــات ناگهان     ۱۳- تصمیم
ــرد.  ــد ب ــن خواه ــد را از بی ــش تولی ــذاری در بخ ــرمایه گ ــت س جه
یــادآور می شــود ســال جــاری بــرای نخســتین بــار میــزان اســتهالک 
ســرمایه از میــزان ســرمایه گــذاری پیشــی گرفتــه اســت؛ امــری کــه 

ــود. ــداده ب در دوران جنــگ نیــز رخ ن
ــدی  ــه بن ــام رتب ــران در نظ ــب ای ــگاه نامناس ــل جای    دلی
جهانــی محیــط کســب و کار نیــز ناشــی از همیــن تصمیمات 

خلــق الســاعه دولــت اســت.
ــه  ــا توجــه ب     ۱4- زمــان اجــرای طــرح در دو مــاه پایانــی ســال ب
تقــارن بــا زمــان ایفــای تعهــدات ســنگین تولیــد کننــدگان نســبت به 
تأمیــن کننــدگان، شــبکه بانکــی و پرســنل خــود در زمینــه پرداخــت 
عیــدی و ســنوات، بدتریــن زمــان ممکــن انتخــاب شــده کــه نتیجــه 
مســتقیم آن افزایــش چک هــای برگشــتی، تعدیــل نیــروی انســانی و 

فشــار مضاعــف بــر پیکــر بــی رمــق تولیــد خواهــد بــود.
    ۱۵- عــدم اطــالع رســانی کافــی بــه مــردم در مــورد ایــن طــرح 
ــرده  ــترده خ ــی گس ــات نارضایت ــرای آن، موجب ــای اج و پیچیدگی ه
فروشــان و ســردرگمی مصــرف کننــدگان را فراهــم ســاخته و زمینــه 
ــای  ــر مبن ــد. ب ــاد می کن ــازار را ایج ــدید در ب ــفتگی ش ــش و آش تن
ــد مایحتــاج خــود، ماشــین  ــد جهــت خری ایــن طــرح هــر کــس بای
ــه  ــف را ب ــای مختل ــع کااله ــل توزی ــود عوام ــداول س ــاب و ج حس

همــراه داشــته باشــد.
   بنابرایــن تنــش، درگیــری و نــزاع در ســطح واحــد خــرده فروشــی 
کامــاًل قابــل پیــش بینــی اســت. باتوجــه بــه شــرایط خــاص کنونــی 
ــد از  ــادی، بای ــرایط اقتص ــی از ش ــی ناش ــی عموم ــطح نارضایت و س
ــه  ــود ک ــگیری نم ــن پیش ــاب آفری ــش زا و الته ــدام تن ــه اق هرگون
ــن  ــاز مبــرم ای ــژه در حــوزه اقتصــاد نی ــه وی ــا حفــظ آرامــش ب همان

ــت. روزهاس
  پیشنهاد:

    توقــف موقــت طــرح مذکــور و ایجــاد کارگــروه تخصصــی، مرکــب 
ــا  ــط و ب ــی مرتب ــتگاه های اجرای ــا و دس ــان وزارتخانه ه از کارشناس
حضــور نمایندگانــی از همــه ذی نفعــان بخــش خصوصــی، از جملــه 
ــی  ــاف و بررس ــع و اصن ــام توزی ــل نظ ــه عوام ــدگان، کلی ــد کنن تولی
ــاختهای  ــب و زیرس ــترهای مناس ــاد بس ــی و ایج ــای اجرای گلوگاه ه
الزم از جملــه و نــه محــدود بــه تعییــن ضرایــب ســود منطقــی همــه 

ــع. ــره توزی ــای زنجی حلقه ه
ــاد  ــر و ایج ــورد نظ ــات م ــام اصالح ــس از انج ــت پ ــی اس     بدیه
ــروه تخصصــی  ــد کارگ ــی، در صــورت صالحدی بســترهای الزم و کاف
ــت همــه عوامــل  ــا همراهــی و حمای ــد ب ــوق الذکــر، طــرح می توان ف

ــردد. ــی گ ــالغ و اجرای ــاره اب ــط، دوب مرتب

 پــس از انجــام اصالحــات مــورد نظــر و ایجــاد بســترهای الزم و کافــی، در صــورت صالحدیــد کارگــروه تخصصــی 
فــوق الذکــر، طــرح می توانــد بــا همراهــی و حمایــت همــه عوامــل مرتبــط، دوبــاره ابــالغ و اجرایــی گــردد.
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آینده ای تـلخ در انتـظار بازار شیرینی و شکالت
قیمــت مواداولیــه غذایــی طــی یــک ســال گذشــته نوســانات زیــادی داشــته؛ از قیمت شــکر و قنــد گرفتــه تــا آرد و گندم. 
اخیــرا هــم تصمیــم گرفتــه شــده کــه شــکر از بخــش معافیت هــای مالیاتــی کنــار گذاشــته شــود تــا تولیدکننــدگان آن 

ــات بپردازند. ــز مالی نی

ــت را در  ــر قیمــت برخــی کاال هــا ماننــد شــیرینی و کیــک نیــز اثرگــذار باشــد. وزارت بهداشــت ایــن تصمیــم دول ــد ب    ایــن امــر می توان
واقــع حمایــت از مصرف کننــدگان می دانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه افزایــش قیمــت، مصــرف ایــن کاال را کاهــش داده و از ایــن رو افــراد 

ــت نمی شــوند ــد دیاب ــی مانن ــر شــکر دچــار بیماری های ــا مصــرف کمت ب

   البتــه کــه ایــن نظــر وزارت بهداشــت اســت و رییــس اتحادیــه قنــادان تهــران اقــدام دولــت را گامــی بــرای ایجــاد نوســان در بــازار می دانــد. 
ــته؛  ــز داش ــهر ها نی ــایر ش ــان س ــادان و شیرینی فروش ــه قن ــای اتحادی ــن روس ــز در بی ــی را نی ــت واکنش های ــر وزارت بهداش ــه نظ ــه ک البت

ســید علــی آســایش رییــس اتحادیــه قنــادان و شیرینی فروشــان یــزد نیــز اعــالم کــرد کــه: »آنچــه بــرای مــردم ضــرر دارد؛ فســاد، 
رانــت و دروغگویــی اســت چــرا کــه شــکر هــم ماننــد دیگــر موادغذایــی از الزمه هــای رشــد انســان اســت ولــی متاســفانه بــا 

تصمیم گیری هــای اخیــر، شــیرینی نیــز ماننــد بســیاری از مــواد غذایــی دیگــر بــه یــک کاالی لوکــس و دور از دســترس 
اغلــب مــردم تبدیــل خواهــد شــد.« بــا اســتناد بــه گفته هــای او در دو هفتــه اخیــر نــرخ شــکر بــه صــورت روزانــه 

افزایــش داشــته و از کیلویــی ۱2 هــزار و ۵00 تومــان بــه کیلویــی ۱۶ هــزار تومــان رســیده اســت.

قیمت شکر رشد 72 درصدی داشت
ــد  ــون جدی ــق قان ــه طب ــرده ک ــالم ک ــران اع ــد و شــکر ای ــای قن ــی کارخانه ه ــرا انجمــن صنف    اخی

معافیــت مالیــات ارزش افــزوده، شــکر از بخــش معافیت هــای مالیاتــی حــذف شــده و از تاریــخ ۱۳ 
دی مــاه تولیدکننــدگان ایــن مــاده بایــد ۹ درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده آن را پرداخــت کننــد. 
ــاور  ــه ب ــا ب ــت، ام ــازار نداش ــی در ب ــدای چندان ــر و ص ــی س ــت مالیات ــذف معافی ــن ح ــه ای اگرچ
ــال داشــته  ــه دنب ــش قیمــت شــیرینی و کیــک را ب ــی همچــون افزای ــد تبعات کارشناســان می توان
باشــد و پــس از آجیــل، خریــد ایــن نــوع خوراکی هــا نیــز از عهــده طبقــات متوســط و آســیب پذیر 

ــه ســر می بریــم و ایــن تصمیــم  ــر نیایــد. بــه خصــوص آنکــه در ماه هــای پایانــی ســال ب جامعــه ب
دولــت در ایــن روز هــا می توانــد بــازار شــیرینی عیــد را دچــار التهــاب کنــد تــا جایــی کــه اتحادیــه 

ــن بخــش اســت. ــه دنبــال افزایــش قیمت هــا در ای قنــادان ب

سودجویی و گران فروشی برخی افراد عامل افزایش قیمت است
ــت:  ــرخ شــکر گف ــش ن ــورد افزای ــران در م ــی ای ــواد غذای ــه بنکــداران م ــر اتحادی ــی حســنی، دبی    غالمعل

ــرخ  ــن ن ــود و ای ــان ب ــزار و ۶۵0 توم ــاه گذشــته قیمــت شــکر در بخــش صنــف و صنعــت ۶ ه ــد م ــا چن »ت
ــاه قیمــت  ــرات قیمتــی در تیرم ــود و پــس از تغیی ــان تعییــن شــده ب ــرای مصرف کننــده ۸ هــزار و ۷00 توم ب

ــا افزایــش ۷2 درصــدی همــراه شــد و بــرای صنــف و صنعــت ایــن قیمــت بــه ۱۱ هــزار و ۵00  ایــن کاال نیــز ب
ــه کار دولــت ســیزدهم در  ــه ۱۵ هــزار تومــان رســید. پــس از آن قبــل از آغــاز ب ــرای مصرف کننــده ب تومــان و ب
۱۹ شــهریورماه یــک هــزار تومــان دیگــر ایــن نرخ هــا بــاال رفــت ضمــن آنکــه ایــن کاال همیشــه در بــازار آزاد بیــن 

هــزار و پانصــد تــا 2 هــزار تومــان باالتــر از نــرخ مصــوب قیمت گــذاری می شــود. تــا اینکــه اخیــرا زمزمه هــای 
شــکر بــا نــرخ ۱۳ هــزار و ۳00 تومــان هــم بــه گــوش می رســد کــه البتــه در بــازار آزاد ایــن نــرخ حــدود ۱4 

هــزار و ۵00 تومــان اســت.« او علــت ایــن افزایــش قیمت هــا را ســودجویی و گران فروشــی برخــی افــراد 
عنــوان کــرد و افــزود: »اگــر بــار شــکر نیســت چــرا بــه قیمــت آزاد وجــود دارد و اگــر هــم بــار هســت 

چــرا ســهمیه اینقــدر کــم اســت؟« براســاس گفته هــای حســنی »بیشــتر شــکر موجــود در کشــور 
وارداتــی اســت البتــه تولیــد داخــل هــم هســت و در صورتــی کــه دولــت ارز دولتــی را حــذف 

کنــد و اجــازه دهــد بــا ارز آزاد ایــن کاال وارد شــود قیمــت ایــن کاال هــم متعــادل می شــود. 
در حــال حاضــر ایرانی هــا ایــن کاال را بــدون انتقــال ارز نمی تواننــد وارد کننــد ایــن در 

حالــی اســت کــه تجــار ایرانــی بــه راحتــی می تواننــد ایــن کاال را از کوبــا، برزیــل و 
آلمــان وارد ایــران کننــد.«
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ــران از صــادرات  ــع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت ای ــر انجمــن صنفــی صنای دبی
ــر داد. ــال خب ــه امس ــت ماه ــکالت در هش ــیرینی و ش ــون دالر ش ۳20 میلی

جمشــید مغــازه ای در گفت وگــو بــا ایســنا، از صــادرات ۳20 میلیــون دالری 
شــیرینی و شــکالت طــی هشــت ماهــه ســال جــاری خبــر داد و گفــت: این 

رقــم نســبت بــه ســال گذشــته تقریبــًا یکســان بــوده اســت.

ــان  ــن زم ــال پربارتری ــر س ــاه آخ ــار م ــه وی چه ــه گفت ــه ب البت
ــادرات  ــزان کل ص ــود می ــی می ش ــش بین ــت و پی ــادرات اس ص

ــد. ــته باش ــال گذش ــابه س ــاری مش ــال ج در س

صــادرات ایــن محصــوالت در ســال گذشــته حــدود  475 
ــر از یــک ســوم صــادرات  ــود کــه کمت میلیــون دالر ب
صنعــت شــیرینی و شــکالت در ســال اســت. 
چراکــه طبــق اعــالم قبلــی انجمــن در صــورت 
رفــع مشــکالت، امــکان صــادرات 1.5 
ــه  ــکالت ب ــیرینی و ش ــارد دالری ش میلی

ــود دارد. ــایه وج ــورهای همس کش

همچنیــن مغــازه ای پیش تــر گفتــه 
ــیرینی  ــادرات ش ــده ص ــه عم ــود ک ب
و شــکالت بــه کشــورهای همســایه 
از جملــه عــراق، افغانســتان و 
کشــورهای حاشــیه خلیــج 
البتــه  اســت.  فــارس 
ــم  ــادرات ه ــی از ص بخش
بــه اروپــای شــرقی، 
و  چیــن  روســیه، 
ــم  ــی ه ــدار کم مق
آمریــکا  بــه 

انجام 
 . د می شــو

امسال چقدر شکالت 
صادر کردیم؟
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ــط ارزی و  ــر اتخــاذ سیاســت های غل ــر اث       فروپاشــی اقتصــاد ب
پولــی ومالــی و ارزیابــی هــای نادرســت از نتایــج ایــن سیاســت ها و 
اعمــال تحریمهــای حــد اکثــری بعــد از خــروج آمریــکا از برجــام، 
ــژه  ــه وی ــاد ب ــی اقتص ــت کل ــه وضعی ــود ک ــی ب ــه عوامل مجموع

ــرار داد. ــن ق ــت ممک ــن حال ــور را در بدتری ــت ارزی کش وضعی
   نــرخ ارز کــه طبــق تصمیمــات ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت 
قبــل تــک نرخــی )4200تومــان ( اعــالم شــد وضعیــت اقتصــادی 
کشــوررا دربدتریــن بحــران ارزی درطــی چهــار دهــه گذشــته قــرار 
داد و نــرخ ارز در بــازار آزاد فراتــر از مــرز۳0 هــزار تومــان رفــت کــه 

یــک جهــش قیمتــی نــرخ برابــری ریــال بــا دالر را پدیــد آورد.

ــت  ــه اقتصــاد کشــور را درحال ــرخ ارز ک ــی ن ــر ناگهان ــن تغیی     ای
ــی  ــتاد هماهنگ ــه س ــات جلس ــه تصمیم ــرارداد، از نتیج ــی ق بحران
ــال را  ــری دالر و ری ــرخ براب ــه ن ــود ک ــت دوازدهــم ب اقتصــادی دول
کــه درمــاه هــای آخــر تصــدی دولــت دهــم تــا مــرز ۳۹00 تومــان 
ــوان ارز تــک  ــه عن ــی ب ــرخ 4200 تومان ــه ن ــود، ب ــه ب افزایــش یافت
نرخــی کــه هیــچ نرخــی غیــر از آن وجــود خارجــی نــدارد، اعــالم 
ــرخ،  گردیــد و نیــز تأکیــد شــد خریــد و فــروش ارز غیــر از ایــن ن

غیــر قانونــی اســت.

نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غالت ایران گفت: حذف ارز 4200 تومانی باید با تدبیر و برنامه 
ریزی دقیق انجام شود تا کمترین تبعات را به دنبال داشته باشد و حذف بدون برنامه و غیرکارشناسی آن می تواند 

منجر به تالطمی بزرگ در بازار و قیمت ها شود.

   اختصــاص ۱4میلیــارد دالر ارز ترجیحــی در ســال ۱۳۹۷ و در حدود 
ــن  ــع بســیاری را هــدر داده و ای ــدار در ســال ۱۳۹۸، مناب ــن مق همی
در حالــی اســت کــه درآمدهــای ارزی دولــت در ۶مــاه ابتدایــی ســال 
۹۹ کمتــر از ارز ترجیحــی اختصاص یافتــه بــرای واردات کاالهــای 

اساســی بــوده اســت.

     تجربــه تــک نرخــی کــردن ارز نشــان داده اســت، حجــم نقدینگــی 
ــکان  ــع ارزی، ام ــود مناب ــوه ســرگردان در اقتصــاد کشــور، و کمب بالق
تــک نرخــی کــردن ارز را نمــی دهــد. پــس از مدتــی دولــت و بانــک 
مرکــزی مجبــور خواهنــد شــد از تــک نرخــی کــردن ارز صــرف نظــر 
کــرده و دوبــاره چنــد نرخــی بــودن ارز را جایگزیــن سیاســتهای ارزی 

نمایــد.

ــدگان  ــد کنن ــای ارزی تولی ــخگوی تقاض ــم پاس ــناور ه ــرخ ش      ن
ــا  ــر روز ب ــت ه ــن اس ــه ممک ــان ارزی ک ــدگان و متقاضی و واردکنن
نوســان نــرخ ارزمواجــه شــوند، نخواهــد بــود و پــس از مــدت کوتاهــی 
ــر ارز  ــالوه ب ــود. ع ــم ب ــاهد خواهی ــرخ ارز را ش جهــش غیرمنتظــره ن
ــت  ــه در آن، ران ــت ک ــکل داش ــم مش ــی ه ــی، ارز نیمای 4200 تومان
صادرکننــده بــه رانــت واردکننــده تبدیــل شــد کــه هرگــز نفعــی بــرای 
اقتصــاد بــه همــراه نداشــت. بــه عبــارت دیگــر بــه اســم اینکــه بــرای 

مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصوالت غذایی

حذف یا ادامه 
سیاست ارز 

4200 تومانی؟
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واردات مــان مشــکلی پیــش نیایــد، 
رانــت صادرکننــده را گرفتیــم و بــه 

ــم. واردکننــده دادی
ــوده  ــرار ب ــی ق      ارز 4200 تومان
ــاص  ــی اختص ــای اساس ــه کااله ب
یابــد. برخــی کاالهــای اساســی 
کاالهایــی  همــان  حقیقــت  در 
هســتند کــه بایــد در داخــل تولیــد 
 4200 ارز  پرداخــت  می کردیــم. 
ــی  ــردن برخ ــرای وارد ک ــی ب تومان
محصــوالت موجــب شــد تولیــد آن 
کاالهــا در داخــل، توجیــه اقتصــادی نداشــته 

ــد. باش

ــه تولیــد داخــل از طریــق  ــه ب ــع ارزی کشــور، ضرب     هدررفــت مناب
حــذف تولیدکننــده داخلــی از میــدان رقابــت و ایجــاد رانــت گســترده 
کــه می توانــد منجــر بــه ایجــاد چنــد قــدرت سیاســی در کشــور شــود 
از پیامدهــای منفــی سیاســت ناکارآمــد ارز 4200 تومانــی بــوده اســت.
ــود،  ــص داده می ش ــک کاال تخصی ــه ی ــه ارز ترجیحــی ب ــی ک     زمان
ــه  ــی ب ــازار داخل ــد در ب ــن کاال را بای ــر، ای ــده کاالی موردنظ واردکنن
فــروش برســاند کــه در آن بــازار همــان کاال بــه دلیــل افزایــش قیمــت 
ــرخ ارز  ــا ن ــی و ب ــه قیمــت واقع ــی ب ــر و رشــد نقدینگ ــای دیگ کااله
ــد  ــور خواه ــت مجب ــرایط دول ــن ش ــا دارد. در ای ــز تقاض ــازار آزاد نی ب

ــت  ــه روی قیم ــن مرحل ــد در چندی ش
فــروش کاالی خریــداری شــده بــا ارز 
ــذاری  ــارت و قیمت گ ــی نظ ترجیح

انجــام دهــد.

ارز  روی  دولــت  بایــد  ابتــدا      
داده شــده،  تخصیــص  ترجیحــی 
نظــارت کنــد تــا ایــن ارز ترجیحــی 

صــرف واردات کاال شــود و ارز در بــازار 
آزاد بــه فــروش نرســد. در مرحلــه دوم بایــد نظــارت کنــد کــه کاالی 
ــت  ــط دول ــده توس ــن ش ــت تعیی ــا قیم ــی، ب ــا ارز ترجیح ــی ب واردات
ــد نظــارت،  ــن ترتیــب فرآین ــه ای ــده برســد و ب ــه دســت مصرف کنن ب
ــد  ــت خواه ــرای دول ــه ب ــت هزین ــا هدررف خــودش چالشــی همــراه ب
ــورت  ــت ص ــت و جدی ــا دق ــی ب ــد نظارت ــن فراین ــه ای ــود. در حالیک ب
ــورم افسارگســیخته شــد. سیاســت ارز 4200  ــه ت ــت و منجــر ب نگرف
ــر  ــت و اگ ــاد اس ــت و فس ــده ران ــاد کنن ــت ایج ــک سیاس ــی ی تومن
ــر  ــی ب ــات مهلک ــد ضرب ــته باش ــود نداش ــدی وج ــی ج ــه نظارت برنام

ــرد.  ــد ک ــور وارد خواه ــاد کش ــره اقتص پیک

    از طــرف دیگــر، درســت اســت کــه ارز ترجیحــی نمی توانــد 
ــذف آن  ــال ها ح ــن س ــخت ای ــرایط س ــی در ش ــد ول ــگی باش همیش
مســاوی اســت بــا تشــدید گرانــی و ایجــاد انفجــار در اقشــار ضعیــف 

جامعــه. بنابرایــن دولــت در آســتانه یکــی از ســخت تریــن و حســاس 
ــرار دارد و بایــد حتمــا کارشناســان  تریــن تصمیمــات دهــه اخیــر ق
و نخبــگان اقتصــاد کشــور دســت بــه کار شــوند و بــه کمــک دولــت 

بیاینــد.

ــم:  ــان کن ــر نش ــا خاط ــه را در اینج ــد نکت ــم چن ــی دان     الزم م
ــط  ــد فق ــن می کن ــا را تعیی ــت کااله ــه قیم ــم آنچ ــد بپذیری اوال بای
ــا در داخــل کشــور اســت.اگر  ــن کااله ــزان عرضــه و تقاضــای ای می
ــد قیمــت ارز،  ــم، بای ــی کار کنی ــد مل ــع تولی ــه نف ــا ب ــم واقع بخواهی
ــه  ــد، ب ــه نباش ــر اینگون ــد. اگ ــی باش ــرخ حقیق ــر از ن یکســان و باالت
ــه  ــرا ک ــک کشــور؛ چ ــه اقتصــاد ی ــود، ن ــد ب ــده خواه ــع واردکنن نف
ایــن سیاســت ضربــات مهلکــی بــه تولیــد در کشــور وارد کــرده اســت. 

 
ــق  ــزی دقی ــه ری ــر و برنام ــا تدبی ــد ب ــی بای ــذف ارز 4200 تومان ح
انجــام شــود تــا کمتریــن تبعــات را بــه دنبــال داشــته باشــد و حــذف 
ــی  ــه تالطم ــر ب ــد منج ــی آن می توان ــه و غیرکارشناس ــدون برنام ب
بــزرگ در بــازار و قیمــت هــا شــود. سیاســت ارزی بایــد در برگیرنــده 
ــن کار  ــه ای ــد ک ــای ارز باش ــودن نرخ ه ــرا ب ــدن و همگ ــی ش واقع
بایــد همــراه بــا ســازوکارهای جبرانــی متناســب و در برنامــه زمانــی 
مناســب انجــام شــود. بهتــر اســت دولــت ایــن کار را بــه تدریــج و بــه 

صــورت مرحلــه ای انجــام دهــد.
 

بــدون طراحــی و اجــرای یــک ســازوکار مطمئــن و جایگزیــن بــرای 
حــذف ارز 4200 تومانــی، اقشــار کــم 
ــدی  ــیب ج ــل آس ــد متحم درآم
خواهنــد شــد.قطعا در صــورت 
ــه  ــاز ب ــی،  نی ــذف ارز ترجیح ح
ــر  ــیب پذی ــار آس ــت از اقش حمای
می توانــد  دولــت  دارد.  وجــود 
یــک شــیوه حمایتــی هدفمنــدی 
ــد  ــار نیازمن ــرای اقش ــاً ب را صرف
ــد  ــیوه کارآم ــک ش ــد و ی ــرا کن اج
مــی توانــد اســتفاده از کارت خریــد کاالهــای ضــروری )مثــل مــرغ، 

ــد. ــت و...(  باش گوش
 

بــرای اجــرای حــذف ارز ترجیحــی و تغییــر روش تخصیــص آن، دولت 
بایــد سیاســت هــای درســتی را در پیــش گیــرد. نخســت اینکــه یــک 
ــا یــک سیســتم مشــخصی مثــال  بســته حمایتــی می خواهیــم کــه ب
کارت اعتبــاری یــا روش نویــن دیگــری از مــردم حمایــت کنیــم، دوم 
یــک سیاســت ارزی مکمــل نیــاز داریــم، ســوم یــک سیاســت تنظیــم 
ــارم  ــر باشــد و چه ــد پ ــا بای ــی انباره ــم یعن ــازار مکمــل می خواهی ب
یــک سیاســت نظارتــی مکمــل بایــد وجــود داشــته باشــد. تــا بتوانیــم 

بــا کمتریــن آســیب از ایــن مرحلــه عبــور کنیــم.
ــی مــا از  ــان خاطــر نشــان مــی کنــم اســتقالل سیاســت پول  در پای

ــی آســیب هــای اقتصــاد کشــور اســت. دالر تنهــا راه عــالج اصول

 باید بپذیریم آنچه قیمت کاالها را تعیین می کند فقط 
میزان عرضه و تقاضای این کاالها در داخل کشور است.

اگر بخواهیم واقعا به نفع تولید ملی کار کنیم، باید قیمت 
ارز، یکسان و باالتر از نرخ حقیقی باشد.



پرشکوه شدن صنعت شیرینی و شکالت 
با خاطره سازی های خروس قندی

شــما ایــن لوگــوی نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت را از کــی می شناســید؟ شــاید بگوییــد از اولیــن 
نمایشــگاه، شــاید بگوییــد هرگــز بــه ایــن موضــوع فکــر نکــرده ام ...

شــما ایــن لوگــوی نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت را از کــی می شناســید؟ شــاید بگوییــد از اولیــن نمایشــگاه، شــاید بگوییــد 
هرگــز بــه ایــن موضــوع فکــر نکــرده ام، شــاید بگوییــد: آهــا… پدربزرگــم تعریــف کــرده کــه در زمــان کودکــی اش ایــن 

ــد. ــدی را می دیدن ــروس قن ــواب خ ــا، خ ــی بچه ه ــی بعض ــد، حت ــودکان می بردن ــا، دل از ک ــروس قندی  ه خ

   صنعتــی کــه در آغــاز دهــه 20 آب نبــات چوبــی می ســاخت 
ــد و  ــقش بودن ــا عاش ــه بچه ه ــود ک ــدی ب ــروس قن ــاهکارش خ و ش
ــر می داشــتند و  ــوی ســینی دســتفروش ب ــی آن را از ت ــا وقت بعضی ه
ــال ۱400  ــد امســال، در س ــز می دادن ــن و آن پُ ــه ای ــد، ب راه می رفتن
ــا  ــرد. ب ــزار ک ــی اش را برگ ــور بین الملل ــگاه و حض ــتمین نمایش بیس
ــن یکــی دو  ــا در ای ــه کرون ــی ک ــب و گرفتاری های ــه مصائ وجــود هم
ــد  ــرده، ق ــت وارد ک ــر صنع ــال ب ــن 40 س ــا در ای ــال و تحریم ه س
ــه در  ــدی ک ــروس قن ــن خ ــد. ای ــر ش ــکوه ظاه ــید و پرش ــد، رش بلن
ــودکان  ــاز ک ــده خاطره س ــکالت آم ــیرینی و ش ــگاه ش ــوی نمایش لوگ
اوایــل قــرن چهاردهــم شمســی بــوده اســت. بازدیدکننــدگان، 
تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان و ارزآوران صنعت شــیرینی و شــکالت، 
ایــن را می داننــد کــه پرشــکوه شــدن صنعــت شــیرینی و شــکالت بــا 
خاطره ســازی های خــروس قنــدی آغــاز شــده، حتــی در اواســط دهــه 
20، »بدیــع زاده« یکــی از مشــهورترین و محبوب تریــن خواننــدگان آن 
روزهــای رادیــو تهــران، آهنگــش را هــم ســاخته و خوانــده: »عزیــز یــه 
ــی  ــد تهران ــای آالم ــی، جوان  ه ــای تهران ــروس... « و بچه ه ــول خ پ
ــدی  ــروس قن ــات خ ــا آب نب ــد و ب ــگ دم می گرفتن ــن آهن ــا همی ب
ــت در  ــب اس ــد. جال ــال می کردن ــد، ح ــان می گرفتن ــه روی لبش ک
ویژه نامــه نمایشــگاهی اقتصــاد ســبز )شــماره ســوم( از دکتــر مهــدی 
ــود  ــای خ ــه در ج ــده ک ــاپ ش ــه ای چ ــا، مقال ــی گله ــی تفرش کریم
شــاهکار اســت و مــن در حیــرت کــه، امپراطــوری ادویــه و حبوبــات 
ــن  ــا ای ــه ب ــال ۱۳۱۸، چگون ــان س ــه نوروزخ ــته بندی پل ــک بس و نم
اشــراف و تســلط دربــاره شــیرینی و شــکالت چنیــن گــزارش جــذاب 

ــه مــا داده اســت. ــی ب و خواندن

ــت  ــب صنع ــز قط ــه تبری ــم ک ــر می خوانی ــای دکت ــه آق    در مقال
ــا  ــن، ت ــود م ــه خ ــا از جمل ــت، )خیلی ه ــران اس ــازی ای شکالت س

قبــل از ایــن مقالــه فکــر می کردیــم، اصفهــان و یــا یــزد برازنــده ایــن 
عنــوان هســتند(، یــا نوشــته اســت شــیرینی و شــکالت ایرانــی نیمــی 

ــت: ــه اس ــی را در برگرفت ــع غذای ــادرات صنای از ص
   »صــادرات شــکالت ایرانــی در دهــه اخیــر افزایــش 
چشــمگیری داشــته و همــواره مقــام اول در صنایــع غذایــی 

ــت.« ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــورمان را ب کش

ــم  ــر می بینی ــتر باورپذی ــی بیش ــژه را وقت ــزارش وی ــن گ ــت ای اهمی
ــد،  ــوع در تولی ــا تن ــت ب ــن صنع ــازان ای ــدگان و برندس ــه تولیدکنن ک
ــن  ــی ویتری ــم نواز و حت ــدرن و چش ــته بندی م ــت، بس ــش کیفی افزای
چینــی نمایشــگاهی چنــان ظرافــت و شــکوهی دارد کــه مــا را فقــط بــا 
ــت  ــن صنع ــت در ای ــت نیس ــد. بی جه ــین می کن ــازان هم نش جواهرس
ــا شکالت ســازان سوییســی کــه بیــش  پُررقابــت و مخصوصــاً رقابــت ب
ــز را درخشــان نشــان می دهــد. ــد، تبری از ۳00 ســال ســابقه کار دارن

۱۱00 واحــد بــا ظرفیــت اســمی ۱,۷ میلیــون تــن و میــزان تولیــد ۱,۳ 
ــواع محصــوالت صنعــت شــیرینی و  ــد ان ــه تولی ــن در زمین میلیــون ت
ــی،  ــد، اســتان های آذربایجــان شــرقی و غرب شــکالت فعالیــت می کنن
اصفهــان، خراســان و تهــران جــزو بهتریــن تولیدکننــدگان شــیرینی و 
شــکالت صنعتــی محســوب می شــوند، ســهم آذربایجــان شــرقی از ۶0 
درصــد صــادرات شــیرینی و شــکالت باعــث شــده، تبریــز بــه عنــوان 
قطــب ایــن صنعــت، حــرف اول تولیــد را بزنــد. از شــکالت کــه بگذریــم 
ــش از ۸۵0  ــود و بی ــد می ش ــز تولی ــکویت در تبری ــد از بیس ۵0 درص
ــه  ــن شــهر وجــود دارد و ب ــدی شــیرینی و شــکالت در ای واحــد تولی

بیــش از ۵0 کشــور جهــان، صــادرات دارد.

 بــا امیــد این کــه ایــن فعــال صنعــت ادویــه روزی دربــاره ادویه جــات 
هــم چنیــن گزارشــی بنویســد.

گزارش : اقتصاد سبز
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   این آب و هوای بجنورد

ــا آقــای »حســام محمــدی« مدیــر کارخانــه »ســومبار« بجنــورد      ب
ــه در  ــر« روزی ک ــکر پنی ــاره »ش ــودم درب ــرده ب ــاز ک ــرصحبت را ب س
تحریریــه اقتصادســبز، مشــغول نوشــتن ایــن بخــش از گــزارش بــودم 
از ۱۱ نفــر حاضریــن دفتــر، تحریــری و اداری و فنــی، پرســیدم شــما 
می دانیــد »شــکر پنیــر« چیــه؟ ایــن اســم بــه گــوش خیلی هــا آشــنا 
نبــود، فقــط یــک نفــر کــه تبریــزی بــود گفــت،  خوردنیــه و همه مــان 

خندیدیــم.
ــاره کیفیــت  ــا آقــای حســام محمــدی درب     در همــان لحظــه کــه ب
ــم و او  ــرف می زدی ــورد ح ــا بجن ــاط آن ب ــول و ارتب ــن محص ــاب ای ن
داشــت توضیــح مــی داد کــه در بجنــورد بــه خاطــر آب و هوایــی کــه 
ــیار  ــوان و بس ــی ج ــود، خانم ــد می ش ــت تولی ــا کیفی ــس ب دارد جن
شــیک پوش وســط حرفمــان آمــد و بــه آقــای محمــدی گفــت اجــازه 
ــردارم و طعمــش را حــس کنــم،  می دهیــد یــک بســته شــکر پنیــر ب
آقــای محمــدی بشــقابی کــه در آن چنــد بســته شــکر پنیــر ۷ عــددی 
و ۱0 عــددی بــود جلویــش گرفــت و بفرمــا زد، مــن از خانــم پرســیدم 

ــا شــکر پنیــر آشــنا هســتید. ایــن  شــما ب
ــود،  ــا ب ــای م ــیک کودکی ه ــی ش خوردن
خیلــی جــدی گفــت نــه، فقــط شــما 
ــوخی  ــد! و بــا ایــن ش پیرمردهــا می دانی

ــان آورد. ــب همه م ــه ل ــد ب لبخن
ــن  ــه ۳0 تُ ــت ماهان ــدی گف ــای محم آق
تولیــد داریــم و عــالوه بــر پخــش داخلــی، 
مخصوصــاً در شــهرهای مذهبــی ایــران بــه 

ــم. ــی هــم صــادرات داری کشــورهای عرب

   هم تکنولوژی، هم کیفیت
ــا  ــی م ــتالژی کودک ــه نوس ــا ک ــر بجنوردی ه ــکر پنی ــه ش    از غرف
ــم  ــه ســراغ خوانســاری ها رفتی ــود ب ــا ب ــم ســن و ســال های م و ه
ــام  ــه ن ــیرین« ب ــای ش ــر دنی ــک جواه ــرکت ت ــده »ش و تولیدکنن
مینــدال »Mindella « کامــاًل مــدرن، شــیک و جهانی پســند، 
شــکالت قنــدی اش کــه ناخنــک نــزده، خــود مدیــر غرفــه تعــارف 

کــرد حالمــان را خــوش کــرد:

گیاهــی،  روغن هــای  بهتریــن  از  مینــدال  کاکائــوی  »کــرم     
ــتفاده  ــا اس ــدق ب ــای فن ــن دانه ه ــی و بهتری ــوی طبیع ــودر کاکائ پ
از تکنولــوژی روز دنیــا و به روزتریــن ماشــین آالت، در شــرایط 
بهداشــتی تولیــد و در اختیــار مصرف کننــدگان محتــرم قــرار 

» می گیــرد.
ــه  ــد دب ــدرن همانن ــیک و م ــور ش ــه بروش ــه ک ــر غرف     از مدی
شیشــه ای را بــه دســت مــا مــی داد پرســیدم تکنولــوژی مهمتــره یــا 
کیفیــت؟ بــا حوصلــه و تخصــص جواب مــان را داد: هــر دو بــا هــم، 
شــما بهتریــن محصــول را در یــک بســته بندی بــد وضعیــت عرضــه 
کنیــد حــال مشــتری را می گیریــد. اگــر هــم بــا بهتریــن تکنولــوژی 
ــت  ــه دس ــی ب ــول بی کیفیت ــی محص ــته بندی جهان ــی بس و طراح
ــرای همیشــه از خــود دور کرده ایــد حتــی  مشــتری بدهیــد. او را ب
در انتخــاب وزن هــم بایــد ظرافــت الزم را بــه کار بــرد. مثــاًل، کــرم 
کاکائــو بیســکویتی را در وزن 400 گرمــی و کــرم کاکائــو فندقــی را 
در وزن 2 کیلویــی و کــرم کاکائــو فندقــی را در وزن 240 گرمــی و 
کــرم کاکائــو فندقــی ساشــه را کــه یکــی از پرفروش ترین هــای مــا 
ــم  ــتری می دهی ــرف و مش ــازار مص ــه ب ــی ب ــت در وزن ۱۵ گرم اس

تــا در میــل کــردن آن راحــت باشــند.
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به .به آقای زورو! 
غرفــه برنــد »تــودال« TUDELA را نمی شــود دیــد و دربــاره شــیک بــودن آنچــه تولیــد 
ــه و  ــای هنرمندان ــا طراحی ه ــًا ب ــاال و مخصوص ــتی کالس ب ــزد، به راس ــی ن ــرده حرف ک

رنگ بندی هــا و اشــکال هندســی، شــکالت هایی کــه در جعبه هــای مینیاتــوری
ــد،  ــاال کارکرده ای ــی کالس ب ــا خیل ــم آق ــد، گفت ــم نوازی می کردن ــده چش ــم کاری ش و خات
لبخنــدی از رضایــت خاطــر بــه لــب آورد و بــه شــوخی گفــت: چــی، اســم  ها را می گوییــد، 
زورو، ســناتور، کوالکــرم و ... . گفتــم دســت تان درد نکنــه، فکــر نکنــم هیــچ بچــه ای در 
مقابــل شــکال های شــما، قــدرت مقــاوت داشــته باشــد، حتــی بزرگترهــا، ایــن همــه ذوق و 

ســلیقه را از کجــا آورده ایــد؟ تشــکر کــرد و توضیــح داد:
ــنی های  ــه چاش ــمی ک ــه مراس ــا و هم ــی ها، تولده ــن ها، عروس ــا، در جش ــا ایرانی ه م

ــود.  ــروع می ش ــکالت ش ــیرینی و ش ــا ش ــا ب ــم، پذیرایی ه ــکالت می خوری ــیرینی و ش ــر دارد، ش ــال خوش ت ــر و ح ــی زیبات زندگ
ــراً دوســت  ــه اکث ــن روزهــا ک ــم، چــه ای ــه پاچــه و املت خــور بوده  ای ــه کل صبحانه خورهــای باســلیقه ای هســتیم، چــه آن روزهــا ک
دارنــد، روی تکه هــای نــان کــرم و کاکائــو بزننــد، جوان  هــای مــا شــکالت خورنــد شــکالت را دوســت دارنــد، کاری  کردیــم کــه حتــی 
ــی  ــه انگلیس ــن ب ــه مت ــدم هم ــه ورق زدم دی ــان را ک ــود. بروشورش ــر ش ــان خوش ت ــا، حالش ــته بندی م ــدی بس ــای رنگ بن ــا تماش ب
ــد  ــا بای ــا و لندنی ه ــد. نیویورکی ه ــی بســته بندی و بروشــور می گوی ــه شــما در اشــتهارد اســت ول ــم کارخان ــه شــوخی گفت اســت، ب

ــم، ارزآوری می کنیــم! ــه صــادرات توجــه بیشــتری داری ــد! خندیــد و گفــت: ب از ایــن محصــوالت بخرن

بابوی شیرین گفتار
ــته بندی و  ــوع در بس ــت،  تن ــک گف ــه ی ــاز درج ــکویت س ــود بیس ــار Shirin-goftar را می ش ــیرین گفت ــو Babo و ش ــد باب برن
ــردم،  ــگاه ک ــت ن ــا دق ــتم و ب ــه ای را برداش ــر جعب ــته های ویف ــی از بس ــدارد، یک ــرف ن ــًا ح ــد واقع ــن برن ــدی! ای ــدی و وزن بن رنگ بن
دیــدم نوشــته اند 580 گــرم، بســته های دیگــر 500 و 600 و 800 و 900 گرمــی بــود. کنجــکاوی حرفــه ای وادارم کــرد بــا عالقــه و دقــت 
بپرســم »چــرا 580 گــرم؟ چــرا ُرنــدش نکردیــد؟« )هــر دوی مــان خندیدیــم( گفــت یکــی از شــعارهای مــا لبخنــد »ســالمتی برســه بــه 
تــو« یعنــی بــه حــال خــوش، بــه خنــده و شــادی میــل کنیــد، مــا بــه مشــتری های خــود خیلــی اهمیــت می دهیــم،  مــا بیســکوئیت و 
ــته بندی های  ــم در بس ــه بازه ــم، البت ــد می کنی ــم تولی ــه ای ه ــای فل ویفره
ماشــینی و اتوماتیــک، بهداشــت اهمیــت دارد، آدم ســالم بهتــر می خنــدد 
ــتری  ــه مش ــم ب ــد می کنی ــاص تولی ــی خ ــی محصول ــد، وقت ــادی می کن و ش
و مصــرف کننــده و حــال خــوش آن هــم توجــه داریــم. اگــر دقــت کــرده 
ــه  ــرای این ک ــته ایم، ب ــی نوش ــه عرب ــورمان آدرس را ب ــا در بروش ــید م باش
کشــورها عرب زبــان همســایه مــا، بهتریــن کلوچــه و ویفــر و بیســکویت را 

ــد. ــا می خواهن از م

شکر پنیر با طعم گل سرخ
ــم،  ــورد می کنی ــی برخ ــتالوژی کودک ــن نوس ــا ای ــه ب ــری ک ــه دیگ ــد، غرف ــال گرفته ان ــابی ح ــر حس ــکر پنی ــن ش ــا از ای بجنوردی ه
غرفــه »پاســارگاد« اســت تولیدکننــده انــواع شــکر پنیــر گالب شــکر و نبــات، تنــوع طعــم شــکر پنیرهــا عالــی اســت، شــکر پنیــر 
بــا طعــم وانیــال، شــکر پنیــر بــا طعــم گل ســرخ، شــکر پنیــر بــا طعــم بهارنارنــج، شــکر پنیــر بــا طعــم هــل، شــکر پنیــر بــا طعــم 
دارچیــن و زنجبیــل، شــکر پنیــر بــا طعــم لیموعمانــی، شــکر پنیــر بــا طعــم کنجــد و هــل، شــکر پنیــر بــا طعــم پســته و هــل، شــکر 
پنیــر بــا طعــم نعنــا، شــکر پنیــر بــا طعــم بیدمشــک، شــکر پنیــر بــا طعــم... . آقــای مهنــدس کدیــور مدیرعامــل شــرکت در غرفــه 
نیســت تــا از او بپرســم چگونــه چنیــن عاشــقانه شــکر پنیــر را کــه یــک خوراکــی ارزان قیمــت و دم دســتی، بــازار شــاه عبدالعظیــم 
ــدی  ــذاب و رنگ بن ــتی ج ــته بندی های به راس ــا بس ــول ب ــن محص ــدارم ای ــدی ن ــت. تردی ــانده اس ــع رس ــام رفی ــن مق ــه ای ــود، ب ب
ــدارش  ــورد، خری ــه آن بخ ــمش ب ــس چش ــران، هرک ــره ای ته ــگاه های زنجی ــی در فروش ــود، یعن ــع بش ــوب توزی ــر خ ــش اگ آرامش بخ
ــه شــاه عبدالعظیــم می رفتنــد و کیفشــان ایــن  ــا ماشــین دودی ب می شــود. مخصوصــاً  آدم  هــای نســل های پیشــین، آدم هایــی کــه ب
ــودن،  ــیرین ب ــرم و ش ــر ن ــه خاط ــد و ب ــت بگیرن ــه ای به دس ــی روزنام ــت قیف ــر را در پاک ــکر پنی ــرم« ش ــیر »75 گ ــک س ــه ی ــود ک ب
ــه نظــرم ایــن »شــرکت  ــه هــم زدنــی، تمامــش کننــد و مــزه شــیرینش را تــا ســاعت ها در دهــان خــود حــس کننــد، ب در چشــم ب

تولیــدی نبــات و آبنبــات مهــر پاســارگاد بجنــورد« کارش حــرف نــدارد.
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نخستین تولیدکننده گز میوه ای در جهان
ــخن و  ــان، س ــیرین کاری های اصفه ــلیقه و ش ــاره ذوق و س درب
ــاخته  ــان س ــا را خودش ــنیده ایم، بعضی ه ــیار ش ــت بس روای
ــع آوری و  ــن و آن جم ــان ای ــا از زب ــرده، و بعضی ه ــل ک و نق
ــمم  ــو ARBAKO چش ــه آرباک ــد، در غرف ــرهم بندی کردن س

بــه گــز میــوه ای افتــاد، بســته بندی 
هنرمندانــه ای کــه طــرح مینیاتــوری روی 
بســته  و حتــی ظرف مســی حکاکی شــده 
ــرد )آدرس  ــم نوازی می ک ــز چش روی می
ــنتر  ــد از سیتی س ــان، بع ــه اصفه کارخان
خلیج فــارس( لحظــه ای بــه نظــرم رســید 
ایــن آدرس مربــوط بــه یکــی از شــهرهای 

ــت. ــارس اس ــوزه خلیج ف ــی ح عرب
ــا  ــه ب ــود ک ــار ب ــا اولین ب ــرم، م ــه نظ ب
ایــن برنــد از نزدیــک آشــنا می شــدیم. از 
همکارانــم، عــکاس و دســتیارم پرســیدم 
ــا در  ــد، م ــن را می گفتن ــم، همی ــا ه آنه
ــد و در  ــه دســتمان دادن بروشــوری کــه ب
ــن  ــذب ای ــمم ج ــگاه اول، چش ــان ن هم

نوشــته شــد!

   پشمک زعفرانی، حرف ندارد
بعــد از شــکر پنیــر، ســراغ یــک غرفــه پشمک ســازی خــوش فکــر، مبتکــر، نــوآور و تنقــالت شــناس درجــه یــک دیگــر رفتیــم، 
یــک علــت این کــه، امســال در گــزارش بــه ایــن نــوآوران ســنتی توجــه ویــژه ای پیــدا کــردم به خاطــر همیــن کارهــای قشــنگی 
ــد، پشــمک… پشــمک یکــی دیگــر از تنقــالت دوران دور زندگــی مــا ایرانی هاســت ،  اســت کــه روی شــیرینی های ســنتی کرده ان
تــا بــه یــاد داریــم فلــه  ای بــود و خوردنــش هــم بــه ایــن ســادگی ها نبــود، در میهمانی هــا و در جمــع کــه رودروایســی داشــتیم و 
لبــاس نــو پوشــیده بودیــم خــوردن پشــمک بــه ایــن آســانی ها نبــود. حــاال برنــد بارشــین ماســاال Barshin-masala از همیــن 
پشــمک یــک پکیــج جــذاب و دوست داشــتنی ســاخته، پشــمک ماســاال 
ــمک  ــی، پش ــش زعفران ــا روک ــاال ب ــمک ماس ــی، پش ــش کاکائوی ــا روک ب
وانیلــی بــا روکــش کاکائــوی ســفید … یــک کار جالــب ایــن تولیدکننــده 
 ۳600 بســته های  در  را  فله  ای هــا  بسته بندی هاســت،  رنگ بنــدی 
گرمــی و 4500 گرمــی هــم عرضــه کــرده. غرفــه دار می گویــد ایــن بیشــتر 
ــد،  ــمک بخورن ــد پش ــه می خواهن ــت ک ــی اس ــع دورهم ــر جم ــه خاط ب
ــا خوشــحالی می گویــد تــا دلــت  می پرســم شــما صــادرات هــم داریــد، ب
بخواهــد، تقریبــًا تمــام کشــورهای دور و بــر و همســایه، حتی غیرمســتقیم 
ــی  ــه بعض ــت ک ــن اس ــت ای ــم، عل ــم داری ــی ه ــتری های اروپای مش
اروپایی هــا دنبــال تنــوع هســتند. مــا بــرای آنهــا پشــمک در بســته های 
ــه ای  ــمک های فل ــدر پش ــم، هرچق ــد کرده ای ــم تولی ــکالتی ه ــک ش کوچ
ــن  ــا، ای ــان اروپایی ه ــتدار دارد، در می ــیایی دوس ــورهای آس ــا در کش م
بســته های کوچــک شــکالتی جــذاب اســت، پشــمک زعفرانــی مــا را هــر 

ــد. ــم می خواه ــد، بازه ــرده باش ــل ک ــار می ــی یکب اروپای
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ــد  ــریع برن ــدن س ــناخته ش ــل ش ــن دالی ــی از مهمتری »یک
»آرباکــو« ایــن اســت کــه ایــن شــرکت از بهتریــن و 
ــز  ــن، مغ ــل ترنجبی ــی، از قبی ــه طبیع ــواد اولی ــن م خاص تری
پســته، مغــز بــادام، مغــز گــردو، دمنــوش گیاهــی، گل، 
ــده و  ــتچین  ش ــک دس ــه ی ــک درج ــای خش ــن میوه ه ترانگبی
...  مــا نخســتین تولیدکننــده گــز میــوه ای بــا تکه هــای میــوه 
خشــک درجــه یــک در جهــان هســتیم.«

مدیــر غرفــه کــه می بینــد مــن بدجــوری 
بروشــور خیــره شــده ام،  متــن  بــه 
بــا دســت صفحــه روبــه رو را نشــانم 
ــا  ــد: م ــدی می گوی ــا لبخن ــد و ب می ده
ــک  ــای ی ــل اعض ــود مث ــتریان خ ــا مش ب

خانــواده رفتــار می کنیــم، بخوانیــد:
ــد  ــختی رو می گذرانی ــم روزای س می دون
ولــی ایــن روزا می گــذره و دوبــاره، روزای 
ــت  ــدا در قلب ــود خ ــاد، به وج ــوب می خ
ــما  ــم ش ــاش…« می گوی ــته ب ــان داش ایم
گزســازید یــا روان درمانگــر؟! بــا خنــده و 
ــد:   ــی می گوی ــه اصفهان ــحالی و لهج خوش

هــر دو…
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اینستاگرام شهد
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کسب درآمد از شکالت
ــه  ــه مدرس ــانیده، غرف ــود کش ــوی خ ــه س ــا را ب ــه م ــر ک ــه دیگ ــک غرف ی
ــه  ــا »مدرس ــگاه، ب ــا در نمایش ــال م ــد امس ــب نکنی ــت، تعج ــازی اس شکالت س
شکالت ســازی شــیرینی ســلیمی« هــم آشــنا شــدیم، می پرســم مدرســه یعنــی 
ــکالت  ــارت ش ــوزش مه ــد: آم ــد؟ می گوی ــوزش می دهی ــی آم ــما چ ــوزش، ش آم
ــکالت،  ــد از ش ــب درآم ــرای کس ــت ب ــی اس ــت طالی ــک فرص ــن ی ــاز، ای دست س
خانمــی کــه پاســخگوی مــا شــده دربــاره ایــن مدرســه، نمی دانــم خانــم شــیرین 
ســلیمی بــود، یــا یکــی از همــکاران، ولــی به راســتی مهــارت در معرفــی و جــذب 
ــه کار آدم هــای عالقه منــد را داشــته، می گویــد دنیــای امــروز، دنیــای اینترنــت  ب

ــی و  ــروش اینترنت ــای ف ــه از تکنیک ه ــه چگون ــم ک ــاد می دهی ــوز ی ــه کارآم ــازی ب ــه شکالت س ــن مدرس ــا در ای ــت، م اس
حضــوری تولیــد محتــوای حرفــه ای خــود یــک کســب و کار شــیرین بســازد، کارآمــوزی کــه تمــام رمــوز تولیــد شــکالت 
)انــواع شــکالت( را در منــزل و در کارگاه کوچــک خانگــی خــود آموختــه و کار تولیــد 
ــق  ــود را از طری ــتری های خ ــه، مش ــاد گرفت ــلیقه ی ــت و س ــت و ظراف ــا دق را ب
ــرگرمی  ــک س ــًا ی ــا، صرف ــی م ــن کار آموزش ــد، ای ــدا می کن ــت پی اینترن
ــا  ــوب، م ــبتًا خ ــاال و نس ــد ب ــا درآم ــت ب ــب و کار اس ــت، کس نیس
افــرادی را در ایــن مدرســه آمــوزش دادیــم کــه بــه گفته خودشــان، 
ــه از  ــد، بلک ــدا کردن ــتری پی ــهر مش ــه و ش ــا در محل ــه تنه ن
شهرســتان ها هــم ســفارش گرفتنــد، مــا بــه کارآمــوزان خــود 
می گوییــم، ســالن دکوراســیون شــده قنــادی شــما، واتــس آپ 
و تلگــرام و اینســتاگرام اســت. بــه یکــی از مراجعیــن 
ــد،  ــام کنی ــن االن ثبت ن ــگاه و همی ــر در نمایش ــد اگ می گوی
ــر کل  ــم مگ ــد، می گویی ــف می گیری ــان تخفی ــزار توم 800 ه
ــاد نیســت. ــد، زی ــدد و می گوی شــهریه چقــدر اســت… می خن

صادرات شبستری ها
   آب نبــات چوبــی، ایــن هــم یکــی دیگــر از خوردنی هــای شــیرینی دوران کودکــی ماســت، یعنــی کمــی بیشــتر از نیــم 
قــرن پیــش، آنهــا کــه در دهــه ۳0 بــه مدرســه می رفتنــد، چــه در تهــران و چــه در شــهرهای بــزرگ، همیشــه یکــی دو 
ــه  ــی ب ــای رنگ ــته و آب نبات ه ــه گذاش ــی روی 4 پای ــینی مس ــک س ــه ی ــد ک ــان می دیدی ــر مدرسه ش ــتفروش دوروب دس

می فروشــند. بچه هــا 
ــه  ــویم، ک ــنا می ش ــتر« آش ــاز »شبس ــدان شیرینی س ــی از هنرمن ــا، گروه ــام« م ــیرین آن ــی ش ــع غذای ــه »صنای    در غرف
ــره  ــا از آن خاط ــدر و مادربزرگ ه ــا و پ ــدر و مادره ــه پ ــی ک ــات چوب ــت و در رأس آن آب نب ــات اس ــد آب نب ــان تولی کارش

دارنــد، مثــل امــروز نبــود کــه تقریبــًا همــه خوردنی هــا، مخصوصــاً  شــیرینی و شــکالت 
ــه  ــن غرف ــد. در همی ــذاب بخرن ــف و ج ــته بندی های ظری ــای را در بس ــا آق ب

ــی و  ــد بازاریاب ــاور ارش ــب خانه« مش ــور ش ــز ولی پ »چنگی
ــوم  ــنا می ش ــتی آش ــی و بهداش ــواع موادغذای ــروش ان ف
ــای  ــط بازاره ــتری، فق ــدگان شبس ــم، تولیدکنن و می پرس
ــر  ــم فک ــی ه ــا… جهان ــد ی ــار دارن ــی را در اختی محل
ــازار  ــه ب ــط ب ــر فق ــد اگ ــد می گوی ــا لبخن ــد؟ ب می کنن

ــرای  ــگاه( ب ــن نمایش ــا )ای ــم اینج ــگاه می کردی ــی ن محل
چــی می آمدیــم. مــا در همیــن برنــد بــال قیــز BALKIZ کــه 
تولیدکننــده انــواع کانفــت، آب نبــات چوبــی، شــکالت صبحانه، 
آب نبــات، شــکر پنیــر، دراژه، شــکوبیس، قــرص نعنــاع، بــن بن 
مغــزدار، نقــل و نبــات اســت، می دانیــم همــه ایــن محصــوالت 
ــت، در  ــه نیس ــا منطق ــهر و ی ــک ش ــردم ی ــه م ــوب ذائق مطل
ــر  ــورهای دیگ ــه و در کش ــکالت صبحان ــتان، ش ــراق و افغانس ع
ــا را می شناســند و  ــد م ــا و… برن ــر و قــرص نعن ــارس، شــکر پنی خلیج ف

ــنا هســتند. ــت آن آش ــا کیفی ب
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80 میلی لیتر 70 میلی لیتر
   طعــم واقعــی هــات چاکلــت را در غرفــه Kafex بــه مــا 
ــوه  ــه نح ــا ب ــه در اینج ــب این ک ــد!  جال ــی می کنن معرف
ــاًل  ــد، مث ــوزش می دهن ــوع شــکالتی را آم مصــرف هــر ن
دربــاره طعــم واقعــی قهــوه، بــرای پــودر غیرلبنــی ســرد 
و گــرم، چنیــن می گویــد: نحــوه مصــرف به صــورت 
ــرم در  ــر آب گ ــه اول 70 میلی لیت ــت ک ــن اس ــرد چنی س
ــد 80  ــد، بع ــم می زنی ــه ه ــوب ب ــد و خ ــوان می ریزی لی
ــم  ــد و ه ــه می کنی ــیر اضاف ــا ش ــرد ب ــر آب س میلی لیت
ــرم،   ــا آب گ ــوه ب ــردن قه ــت ک ــوه درس ــد، نح می زنی
ــا 150 میلی لیتــر  کافــی اســت محلــول قهــوه فــوری را ب
ــل  ــد و از حاص ــوط نمایی ــیوس مخل ــه سلس آب 80 درج
ــا  ــار ب ــم خوش نث ــد. خان ــذت ببری ــید و ل ــان بنوش کارت
ــر را  ــر و 80 میلی لیت ــن 70 میلی لیت ــد ای ــب می گوی تعج
ــه  ــه حوصل ــی ک ــر آدم ــدازه زد، ه ــود ان ــوری می ش چط

ــدارد،. ــت را ن ــه دق این هم

ــرویی  ــا خوش ــروش ب ــر ف ــدی مدی ــرور زرن ــم س    خان
قهوه خورهــا  نیســتید،  قهوه خــور  شــما  می گویــد: 
هســتند،   قهــوه  واقعــی  طعــم  به دنبــال  عمومــًا 
می خورنــد،  قهــوه  شــاعرانه  و  عاشــقانه  بعضی هــا 
ایــن اندازه گیری هــا فقــط بــرای یکــی دو بــار اول 
ــار  ــد ب ــس از چن ــا پ ــد، ام ــر می آی ــکل به نظ ــی مش کم
ــد،  ــت تان می آی ــه دس ــدازه ب ــردن، ان ــت ک ــوه درس قه
ــه  ــا را متوج ــم اندازه ه ــا چش ــی ب ــوید،  حت ــظ می ش حف
ــیدن  ــوردن و نوش ــردم، خ ــی از م ــرای خیل ــوید،  ب می ش
ــام  ــه ن ــتی دارم ب ــت، دوس ــه نیس ــام وظیف ــط انج فق
ــوردن  ــای خ ــت، چ ــان اس ــل الهیج ــکوری اه ــم اش خان
در خدمــت ایشــان یــک کار بــزن و در رو نیســت، چنــان 
ــوری  ــان ق ــه و دقتــی در ســاخت چــای دارد و چن حوصل
ــه  ــه ب ــرار می دهــد ک را در مــدت معینــی روی ســماور ق
ــد،  ــر می کن ــان را پُ ــا فنج ــتکان ی ــی اس ــش، وقت وقت

ــد. ــی ده ــوازش م ــما را ن ــامه ش ش

قیمت گذاری رقابتی

ــما در  ــه ش ــدرت نهفت ــعار »ق ــا ش ــا MAGMA ب     ماگم
محصــوالت مــا« از همــان اول کار، تکلیــف خــود را بــا 
ــا در  ــت ویتامین ه ــا اهمی ــا ب ــد: ماگم ــن می  کن ــما روش ش
صنایع غذایــی و آشــامیدنی ها به خوبــی آشناســت، چــرا 
ــی  ــیوه مدیریت ــا ش ــش ب ــن پرس ــه ای ــودش ب ــا،  خ ــه ماگم ک
ــتمرار  ــن و اس ــر تضمی ــد: به خاط ــخ می ده ــرفته پاس پیش
در تأمیــن محصــوالت موردنظــر، ارایــه رســپی )دســتورالعمل( 
اختصــاص بــه تولیدکننــدگان گرامــی بــرای محصــوالت خــاص،  
ــای  ــا برنده ــی ب ــاط دائم ــازار، ارتب ــی در ب ــذاری رقابت قیمت گ
ــتریان و  ــا مش ــر ب ــتمر و مؤث ــاط مس ــی، ارتب ــر جهان معتب
تولیدکننــدگان عزیــز ، تهیــه و ارســال نمونــه براســاس 
ــه و  ــا تهی ــان ب ــا و زم ــش هزینه ه ــتری، کاه ــت مش درخواس

ــفارش. ــک س ــی ی ــف، ط ــه مختل ــواد اولی ــال م ارس

ــد  ــر تولی ــد ام ــا و قدرتمن ــازوی توان ــوان ب ــا را می ت    ماگم
ــرد آن را  ــده دارد و کارب ــالح ش ــته اص ــی نشاس ــت، وقت دانس
ــان،  ــواع ن ــودل، ان ــوپ و ن ــواع س ــد: ان ــح می ده ــم توضی ه
ــواع  ــر، ان ــواع دس ــی، ان ــای لبن ــک، فرآورده ه ــیرینی و کی ش
ســس، یــا مثــاًل آکاســیا )صمــغ عربــی( کــه طبیعــی اســت و 
ــود، از  ــتخراج می ش ــا اس ــت آکامی ــف درخ ــه مختل از دو گون
ــده«  ــوان »پایدارکنن ــه عن ــی ب ــع غذای ــی در صنای ــغ عرب صم

ــد.  ــره می برن به

   ویتامین  هــای غذایــی کــه اهمیــت آن در آشــامیدنی ها و بــه 
طــور کلــی صنایــع غذایــی ویــژه اســت، ویتامیــن A،  ویتامیــن 
D۳ ، ویتامیــن C ویتامین هــای گــروه B و E ، یــا پکتیــن کــه 
ــورد  ــو دارد و در م ــی وج ــان زمین ــه گیاه ــلول های اولی در س
کاربردهایــش می گویــد: مربــا و مارمــاالد عــادی و رژیمــی، آب 

ــا و… ــه و کرمفیل ه ــواع ژل ــده ان ــوام دهن ــوان ق ــوه به عن می
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   در یــک شــرکت تولیــدی، بازرگانــی جدیــد )ســال 
۱۳۹۹( دانوپــه بــا شــعار در مســیر ســالمتی، بــا یکــی 
ــن شــرکت  ــاره محصــوالت ای ــران درب ــن از مدی دو ت
مثــل کــره بــادام زمینــی شــیرین، کــره بــادام 
ــادام زمینــی رژیمــی کــه  زمینــی شــکالتی و کــره ب
ــوده  ــد ب ــد قن ــره فاق ــن ک ــد ای ــد می گوی ــر تولی مدی
ــی و  ــاران دیابت ــکاران و بیم ــرای ورزش ــب ب و مناس
ــن  ــم. یکــی گفــت ای قلبــی اســت گفــت وگــو کردی
ــکالت  ــیرینی و ش ــردم را از ش ــادی م ــی غیرع چاق
ــا  ــود ب ــرار ب ــر ق ــت: اگ ــی گف ــم فهیم ــانده، خان ترس
ــاق  ــادی چ ــکالت آدم غیرع ــیرینی و ش ــوردن ش خ
ــر  ــازه ای دبی ــید مغ ــای جمش ــن آق ــس ای ــود پ ش
انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت، شــیرینی و 
ــی  ــک آدم ۷00 کیلوی ــاال ی ــد ح ــران بای ــکالت ای ش
شــده باشــد در حالی کــه، ایشــان در رأس مدیریتــی 
ایــن صنــف انــدام ورزیــده، برازنــده و بســیار متناســب 

دارد!
ــی  ــاد بعض ــد ی ــازه ای ش ــید مغ ــت از جمش    صحب
ــاد  ــی اقتص ــریه داخل ــا نش ــه اش ب ــکات مصاحب از ن
اهمیــت  دربــاره  آن  در  کــه  افتــادم  نمایشــگاه 
ــه: نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت در  نمایشــگاه گفت
دو دهــه اخیــر باعــث ایجــاد تحــول در ایــن صنعــت 
ــی  ــای صادرات ــده بازاره ــث ش ــگاه باع ــده، نمایش ش
نبــود  نمایشــگاه  اگــر  آوریــم.  به دســت  خوبــی 
ــتند  ــز نمی توانس ــی هرگ ــان خارج ــاالن و بازرگان فع
ــد  ــران در حــوزه تولی ــای ای ــت و توانمندی ه از ظرفی
شــیرینی و شــکالت آگاه شــوند. او در بخــش دیگــری 
ــد  ــاره و تأکی ــی اش ــه جالب ــه نکت ــش ب از صحبت های
کــرد: بخــش اعظمــی از ایــن صنعــت توســط بخــش 
خصوصــی اداره می شــود و هرســاله شــاهد پیشــرفت 
کمــی و کیفــی در زمینــه کاالهــای بســته بندی 
ــر  ــورهایی نظی ــار کش ــه تج ــوری ک ــه ط ــم، ب بوده ای
روســیه، ترکیــه، افغانســتان و ...  از محصــوالت 
ــازار  ــا در ب ــد و م ــتقبال کرده  ان ــی اس ــت ایران باکیفی
ــدا  ــمگیر پی ــر و چش ــوری مؤث ــورها، حض ــن کش ای

کرده ایــم.

ت
ت شده اس

ث ایجاد تحول در این صنع
ت در دو دهه اخیر باع

ی و شکال
نمایشگاه شیرین

بیست ویکمین 
نمایشگاه بین 
المللی ماشین 
آالت و مواد اولیه 

بیسکویت،شیرینی 
و شکالت ایران 

 21  تا  24 شهریور  
سال 1401

ــام   ــت ن ــای ثب ــه ه اطالعی
از طریــق ســایت نمایشــگاه   
در  شــهد  اینســتاگرام  و 
اردیبهشــت 1401 منتشــر 

ــد. ــد ش خواه
www.iranicf.ir
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47 کدام شکالت سالم تر است؟

اغلــب افــراد از ایــن موضــوع مطلــع هســتند کــه مصــرف 
شــکالت مزایــا و فوایــدی را بــرای ســالمت بــدن بــه همراه 
دارد، امــا اســتفاده از شــکالت ســالم در ایــن موضوع بســیار 

مهــم و حائــز اهمیــت اســت

همــه مــا بــار هــا شــنیده ایــم کــه شــکالت فوایــدی بــرای 
ســالمتی دارد. اگــر چــه کــه شــکالت گاهــی اوقــات سرشــار 
از قنــد و مــواد نگهدارنــده اســت کــه مزایــای آن را کاهــش 
مــی دهــد امــا بــا وجــود همــه ایــن هــا، چــه نــوع شــکالتی 
از همــه ســالم تــر اســت ؟پاســخ ایــن ســوال را بــه صــورت 

مختصــر و مفیــد خواهیــد خوانــد.

شکالت تیره و البته غیر شیرین
زمانــی کــه صحبــت بــه انتخــاب نــوع شــکالت مــی رســد، 
بســیار مهــم اســت کــه تاثیــر و میــزان قنــد آن در بــدن را 
مشــاهده کنیــم. ایــن مــاده مغــذی مــی توانــد خطــر چاقی را 

در افــراد افزایــش دهــد. قنــد و شــکر زیــاد هــم ممکن اســت 
ــه  ــود و ب ــدن ش ــاز ب ــوخت و س ــن س ــم ریخت ــه ه ــث ب باع
همیــن دلیــل انتخــاب شــکالت بــا شــیرین کننــده مصنوعــی 
ــرا  ــت زی ــتی نیس ــاًل کار درس ــی اص ــکر واقع ــای ش ــه ج ب
آســیب آن بــرای روده و معــده بیشــتر اســت. پــس بهتریــن 
اســتراتژی ایــن اســت؛ شــکالتی را انتخــاب کنیــد کــه درصد 
کاکائــو باالتــری داشــته باشــد. پــس مــی تــوان گفــت ســالم 
تریــن و بهتریــن شــکالتی کــه بایــد انتخــاب کنیــد، شــکالتی 
ــو داشــته باشــد یعنــی  اســت کــه حداقــل 75 درصــد کاکائ
پاســخ ســوال » کــدام شــکالت ســالم تــر اســت » شــکالت 

تیــره اســت.

کاکائو و آنتی اکسیدان
ــوای  ــد و محت ــاوی لیپی ــه ح ــت ک ــی اس ــاده غذای ــو م کاکائ
مغــذی اســت و آنتــی اکســیدان باالیــی دارد کــه بــه انــدازه 
کافــی از پیــری ســلول هــا جلوگیــری مــی کنــد و بــه کاهــش 
ــه  ــال ب ــال ابت ــد و احتم ــی کن ــک م ــرگ زودرس کم ــر م خط

بیمــاری هــا را نیــز کاهــش خواهــد داد.
ــیدان  ــی اکس ــه آنت ــت ک ــی اس ــواد غذای ــی از م ــو یک کاکائ
بســیار باالیــی دارد و مــی تــوان آن را در طبیعــت یافــت. در 
واقــع بســیاری از افــراد توصیــه مــی کننــد کــه قهــوه را بــه 
ــرار  ــود ق ــی خ ــم غذای ــخ، در رژی ــوی تل ــود کاکائ ــل وج دلی
ــتباه  ــکالت اش ــا ش ــو را ب ــه کاکائ ــید ک ــب باش ــد و مراق دهی

ــد. نگیری

مزایای شکالت سالم
بــه یــاد داشــته باشــید کــه شــیرین کننــده هــای مصنوعــی 
ــاخص  ــرا ش ــتند زی ــبی نیس ــالم و مناس ــن س ــاًل جایگزی اص
قنــد کربوهیــدرات در آن هــا بســیار باالســت. همــه شــکالت 
هــا هــم حــاوی کاکائــو نیســتند و فقــط شــکالت هایــی کــه 
کاکائــو دارنــد، گزینــه ســالمی مــی باشــند زیــرا حــاوی آنتی 
اکســیدان هســتند. زمانــی کــه از ایــن شــکالت هــای ســالم 
تــر اســتفاده کنیــد، مــی توانیــد آن هــا را همــراه بــا میــوه، 

لبنیــات و دســرها میــل کنیــد.
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   ســرانه مصــرف شــکالت سوئیســی ها بیــش از هرجــای دیگــر در جهــان اســت. ســوئیس بــه تولیــد شــکالت های منحصربه فــرد 
ــه  ــان، و البت ــر جه ــای سراس ــاپ های فرودگاه ه ــری ش ــرون در ف ــگ توبل ــک و رنگارن ــکالت های باری ــا آن ش ــت. ب ــروف اس مع
ــرانه  ــترین س ــوئیس بیش ــان س ــه مردم ــد ک ــی نمی مان ــی باق ــگفتی چندان ــای ش ــری، ج ــر و ف ــکالت های کایل ــر ش ــواع محلی ت ان

مصــرف شــکالت را در بیــن کل کشــورهای جهــان داشــته باشــند.

    بــه گــزارش وب ســایت خبــری گلوبــال تایمــز، بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان، مصــرف ســاالنه شــکالت در ســوئیس 
بــه زیــر آســتانه 10 کیلوگــرم بــرای هــر نفــر رســید و بــه 9/ 9 کیلــو کاهــش یافــت کــه کمتریــن میــزان از ســال 1982 اســت کــه 

ایــن اتفــاق بیشــتر بــه دلیــل کاهــش شــدید گردشــگران خارجــی اســت.

ــی شکالت ســازان ســوئیس، گردشــگران خارجــی در ســوئیس  ــس چوکوســوئیس )Chocosuisse(، فدراســیون مل ــورر، رئی ــه اورس ف ــه گفت    ب
ــزان  ــرد محاســبه می ــورر خاطرنشــان ک ــه هســتند. ف ــورد عالق ــک ســوغات م ــز ی ــد. خوراکی هــای شــکالتی نی ــر می برن مقیاس هــای مصــرف را باالت
ــا  ــوئیس هســتند ی ــم س ــدگان مقی ــه مصرف کنن ــد ک ــن موضــوع ندارن ــی از ای ــندگان اطالع ــرا فروش ــن اســت، زی ــا غیرممک ــاکنان تقریب مصــرف س
گردشــگران خارجــی.        ســرانه مصــرف شــکالت سوئیســی ها بیــش از هرجــای دیگــر در جهــان اســت. بــه گفتــه کارشناســان محدودیت هــای ناشــی 
از کرونــا تــوأم بــا دورکاری اجبــاری و حفــظ فاصلــه اجتماعــی، بــر مصــرف شــکالت تاثیــر می گــذارد. همچنیــن در مکان هــای شــلوغ و پررفت وآمــد، 
ماننــد ایســتگاه های قطــار و مراکــز شــهر نیــز مصــرف شــکالت بــا کاهــش مواجــه شــده بــود، زیــرا شــکالت غالبــا انگیــزه خریــد افــراد در حــال حرکــت 
ــال  ــا س ــه ب ــه در مقایس ــد به طوری ک ــراه ش ــت هم ــا اف ــز ب ــوئیس نی ــازان س ــن شکالت س ــد بزرگ تری ــزان تولی ــورر، می ــه اورس ف ــق گفت ــت.  طب اس
20۱۹ در حــدود ۱0درصــد کاهــش را نشــان می دهــد. مقــدار تولیــد شــکالت تولیدکننــدگان سوئیســی در ســال 2020 بالــغ  بــر ۱۸0 هــزار تــن شــد.

   از طــرف دیگــر شــرکت لینــت انــد اســپرانگلی  )Lindt & Sprüngli AG( بــا کاهــش تقریبــا ۱۱ درصــدی در درآمــد ســال 2020 خــود مواجــه 
ــزرگ  ــک شــرکت ب ــد  اســپرانگلی ی ــت  ان ــارد دالر رســید. شــرکت شکالت ســازی لین ــه 4/ 4 میلی ــن ســال ب ــا در ای ــد آنه ــه درآم شــد، به طــوری  ک

ــروش می رســد.  ــه ف ــان ب ــش از ۸0 کشــور جه ــن شــرکت در بی ــه محصــوالت ای شیرینی ســازی و شکالت ســازی لوکــس سوئیســی اســت ک
  
ایــن کمپانــی کــه مالکیــت آن عمدتــا سوئیســی اســت، کارخانه هــای متعــددی    

در ســوئیس، آلمــان، فرانســه، ایتالیــا، اتریــش و آمریــکا دارد و همچنیــن 
ــام تجــاری لینــت در  ــا ن ــروش محصــوالت خــود ب ــرای ف شــعبه های بزرگــی ب
کشــورهای انگلســتان، لهســتان، اســپانیا، کانــادا، اســترالیا، آرژانتیــن، هنگ کنگ 
و دبــی تاســیس کــرده اســت.  از طــرف دیگــر، فــروش محصــوالت شــکالت خــام 
ســال گذشــته افزایــش یافــت کــه ایــن نشــان  دهنــده ایــن موضــوع اســت کــه 
ــد.  ــه کردن ــه تهی ــود را در خان ــیرین خ ــای ش ــی ها خوراکی ه ــتر سوئیس بیش
ــد شکالت ســازان ســوئیس را تشــکیل  ــا ۷0درصــد از درآم ــه تقریب صــادرات ک
می دهــد، در ســال 2020 بــا افــت ۵/ ۱۱ درصــدی  بــه ۱2۶ هــزار تــن رســید.

ه کـــــــــوتــــــــا

جــــهان کنار  و  گوشه  از   

افت مصرف، تولید و صادرات شکالت 
سوئیسی به دلیل شیوع بیماری
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محبوب ترین 
شکالت های 

جهان

مختلــف  مناطــق  مردمــان 
ــی  ــای متفاوت ــم ه ــان، طع جه
ــکالت  ــا ش ــندند ام ــی پس را م
مــاده ای اســت کــه طعــم ثابتــی 
دارد و مــورد پســند همــگان 
اســت. در ایــن مطلــب محبــوب 
ــان را  ــای جه ــکالت ه ــن ش تری

آورده ایــم.

مردمــان مناطــق مختلــف 
جهــان، طعــم هــای متفاوتــی 
امــا  پســندند  مــی  را 
شــکالت مــاده ای اســت کــه 
ــورد  ــی دارد و م ــم ثابت طع
ــر  ــت. اگ ــگان اس ــند هم پس
ــه  ــد ک ــد بدانی ــی خواهی م
ــکالت  ــن ش ــوب تری محب
هــای جهــان کدامنــد و 
ــرار  ــورها ق ــدام کش در ک
دارنــد، بــا مــا همــراه 

ــید. باش

دنیای اقتصاد
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KIT KAT                           ژاپن

از  یکــی  کــت  کیــت 
شــکالت هایــی اســت 
ــادی  ــداران زی ــه طرف ک
ــاره  ــوص در ق ــه خص را، ب
ــذب  ــود ج ــه خ ــیا، ب آس
ــوع  ــت. از 80 ن ــرده اس ک
موجــود از ایــن شــکالت، 
کیــت کتــی کــه بــا طعــم 
در  ماچــا  ســبز  چــای 

ــتریان را دارد. ــترین مش ــود، بیش ــی ش ــد م ــن تولی ژاپ

HARIBO GUMMI GOLD-BEARS  دانمارک

هــا  دانمارکــی 
شــیرینی  عاشــق 
ــور  ــه ط ــتند. ب هس
ــرد  ــر ف ــن ه میانگی
18 پونــد شــکالت 
در ســال مــی خــورد 
ــا  ــان آنه ــه از می ک
هــای  پاســتیل 
خرســی هاریبــو پــر 
طرفدارتریــن اســت.

شــکالت دایــم یکــی از محبــوب تریــن شــکالت هــا میــان 
ــور  ــن کش ــدر در ای ــکالت آنق ــن ش ــت. ای ــا اس ــوئدی ه س
طرفــدار پیــدا کــرده اســت کــه بــه شــکالت ســوئدی نیــز 

شــناخته مــی شــود.

DAIM BAR                                     سوئد

شــکالت هــای ام انــد امــز در مــدل هــای مختلفــی روانــه 
ــان  ــروش را در می ــترین ف ــه بیش ــوند ک ــی ش ــازار م ب
ــی، یعنــی بیــش از 417 میلیــون  شــکالت هــای آمریکای

ــد. بســته در ســال، دارن

M&M›S                                           آمریکا

ــزارت  ــکالت موت ش
از پســته و بــادام 
درســت شــده است 
ــورد  ــیار م ــه بس ک
مردمــان  عالقــه 
اتریــش مــی باشــد. 
ــه  ــکالت ب ــن ش ای
ایــن دلیــل موتزارت 
نامیــده شــده زیــرا 
کــه طعم آن یــادآور 
موســیقی موتــزارت 

ــت. اس

MOZARTKUGEL                       اتریــش

WHITE RABBIT                    چیــن

ــادی  ــداران زی ــت ربیــت در چیــن طرف شــکالت هــای وای
ــه  ــوان ب ــی ت ــای آن م ــت ه دارد. از جذابی
ــرد.  ــاره ک ــل آن اش ــی داخ ــاده آدامس م
کاغــذ برنجــی کــه دور شــکالت آن پیچیده 
شــده نیــز بــه محــض گذاشــتن در دهــان 
آب مــی شــود. کلســیم موجــود 
ــر  ــز از دیگ ــکالت آن نی در ش
ــول  ــن محص ــای ای ــری ه برت

اســت.
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COTE D›OR                    بلژیک

ســاالنه حــدود 600 میلیــون 
شــکالت  مــدل  ایــن  از 
در  و  فروختــه  بلژیــک  در 
ــواع مختلفــی از شــیری و  ان
ــی،  ــا پرتقال ــه ت ــخ گرفت تل
ــادام  ــوه ای، ب ــی، می نارگیل
ــد  ــری تولی ــوخته و کرنب س
مــی شــوند کــه همیــن 
تنــوع دلیلــی بــر محبوبیــت 
ــه  ــبت ب ــکالت نس ــن ش ای
دیگــر محصــوالت شــده 

ــت. اس

DOVE                                               چین

ایــن برنــد شــکالت ۳4 درصــد از کل شــکالت هــای مصرفی 
چیــن را به خــود اختصــاص داده اســت.

ــه در  ــتان ک ــا در انگلس ــه تنه ــک ن ــری میل ــکالت دی ش
آســیا هــم جــای خــود را در میــان هوادارانــش بــاز کــرده 
اســت. ایــن شــکالت شــیری تریــن شــکالتی اســت کــه 

تــا بــه حــال خــورده ایــد.

DAIRY MILK                               انگلستان

یکــی  کــت  کیــت 
تریــن  محبــوب  از 
شــکالت هــای موجــود 
اســت  تایلنــد  در 
کــه در طعــم هــای 
ــی  ــد م ــی تولی مختلف
شــود کــه محبــوب 
ــای  ــم چ ــن آن طع تری

ســبز اســت.

KIT KAT                                         تایلند

ــزارت  ــکالت موت ش
از پســته و بــادام 
ــده است  ــت ش درس
ــورد  ــیار م ــه بس ک
مردمــان  عالقــه 
اتریــش مــی باشــد. 
ــه  ــکالت ب ــن ش ای
ایــن دلیــل موتزارت 
ــرا  ــده زی ــده ش نامی
که طعــم آن یــادآور 
ــزارت  ــیقی موت موس

ــت. اس

PTASIE MLECZKO                     لهستـان

ÜLKER                                     تـرکیـه

بــه  متعلــق  کــه  اولکــر، 
ــی  ــوا م ــس گودی ــی لوک کمپان
ــد  ــن برن ــوب تری ــد، محب باش
شــکالت در ترکیــه اســت. 
ایــن شــکالت هــر ســاله 
ــکالت  ــروش ش ــی از کل ف نیم
هــای ترکیــه را تشــکیل مــی 
دهــد. ایــن محصــول بــا طعــم 
ویفــر  از  گوناگونــی  هــای 
ــته  ــل و پس ــا کارام ــه ت گرفت

ــود ــی ش ــه م عرض
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الگوهای تبلیغات 
مدنظر برندهای 
بزرگ برای سال 

2022
ــان  ــه پای ــا ب ــاب ه ــرای بازاری ــش ب ــرایط گوناگون ــام ش ــا تم ــر ب ــال دیگ ــک س ی
رســیده اســت. اکنــون ســال 2021 بیشــتر مربــوط بــه گذشــته اســت و بایــد بیشــتر 
بــه فکــر برنامــه هــای بازاریابــی بــرای ســال پیــش رو بــود. در ایــن میــان عرصــه 
تبلیغــات نیــز تحــوالت بســیار زیــادی را تجربــه کــرده اســت. بــی شــک رهایــی از 
ســختی هــای مربــوط بــه همــه گیــری کرونــا و اولیــن ســویه هــای امیــدواری بــرای 
بازگشــت بــه شــرایط ســابق در ایــن میــان اهمیــت بســیار زیــادی داشــته اســت. 
چنیــن امــری بســیاری از برندهــا را در مســیر تاثیرگــذاری بــر روی مخاطــب هــدف 

کمــک کــرده اســت.

تبلیغات ویدئویی
ــته  ــژه ای داش ــت وی ــما اهمی ــرای ش ــد ب ــه بای ــی ک ــن الگوی    اولی
باشــد، تبلیغــات ویدئویــی اســت. ایــن امــر بــا توجــه بــه محبوبیــت 
ــت.  ــی نیس ــر عجیب ــران ام ــان کارب ــو در می ــت ویدئ ــراوان فرم ف
بســیاری از برندهــا در طــول ســال هــای اخیــر بــه طــور مــداوم در 
تــالش بــرای اســتفاده از ویدئــو بــوده انــد. چنیــن امــری جذابیــت 
ــه  ــت ب ــد. درس ــی ده ــان م ــی نش ــه خوب ــث را ب ــورد بح ــت م فرم
همیــن خاطــر شــما بایــد از همــان لحظــه نخســت در تــالش بــرای 
ــا اســتفاده درســت از  ــان ب ــر روی مخاطــب هــدف ت تاثیرگــذاری ب

ــوی تبلیغاتــی باشــید.  ویدئ
ــران  ــند کارب ــه موردپس ــی همیش ــای طوالن ــک ویدئوه ــی ش     ب
ــش رو  ــال پی ــول س ــد در ط ــما بای ــر ش ــن خاط ــه همی ــت. ب نیس
ویدئوهای تــان را بــه خالصه تریــن شــکل ممکــن پیــش روی 
ــکالت تان  ــاید مش ــورت ش ــن ص ــر ای ــد، در غی ــرار دهی ــران ق کارب
طــور  بــه  هدف تــان  مخاطــب  روی  بــر  تاثیرگــذاری  بــرای 
چشــمگیری افزایــش پیــدا کنــد. امــروزه برخــی از برندهــا بــه طــور 
ــده هــای  ــر روی اســتفاده از ای ــی ب ــی ویدئوی ــرای بازاریاب مــداوم ب
ــاید  ــر ش ــن ام ــد. ای ــز دارن ــی تمرک ــار طوالن ــی آث ــب و طراح عجی
بــرای شــما بــه عنــوان بازاریــاب جــذاب باشــد، امــا تاثیــر منفــی 
بــر روی مشــتریان تــان خواهــد داشــت. درســت بــه همیــن خاطــر 
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ــای  ــن ویدئوه ــای ممک ــا ج ــد ت ــده بای ــال آین ــول س در ط
ــاه و مختصــر تهیــه نماییــد، در غیــر  ــان را کوت تبلیغاتــی ت
ــر روی  ــذاری ب ــرای تاثیرگ ــان ب ــانس ت ــورت ش ــن ص ای
ــدا  ــه ای کاهــش پی ــل مالحظ ــه طــور قاب مخاطــب هــدف ب

ــرد.  ــد ک خواه
   اگــر برنــد شــما بــه تازگــی وارد عرصــه بازاریابــی ویدئویی 
ــرای موفقیــت در حــوزه  ــی ب شــده اســت، راه بســیار طوالن
مــورد نظــر پیــش روی تــان قــرار دارد. دلیــل ایــن امــر نیــز 
گســتردگی و تنــوع ترندهاســت. بســیاری از برندهــا بــه طور 
ــد.  ــی برن ــود م ــه ای س ــد کلیش ــا دو ترن ــک ی ــداوم از ی م
توصیــه مــا در ایــن میــان بــه شــما تــالش بــرای شناســایی 
انــواع ترندهــا بــا اســتفاده از ابزارهــای حرفــه ای یــا تعامــل 
ــوان  ــه عن ــوگل ب ــروزه گ ــت. ام ــتریان اس ــا مش ــتقیم ب مس
ــزرگ و غــول دنیــای آنالیــن خدمــات بســیار  ــد ب یــک برن
ــر  ــن ام ــد. ای ــی ده ــرار م ــا ق ــش روی برنده ــری پی بی نظی
ــب  ــر روی مخاط ــذاری ب ــرای تاثیرگ ــما ب ــه ش ــد ب ــی توان م
ــه  ــن نکت ــه ای ــما ب ــر ش ــد. اگ ــایانی نمای ــک ش ــدف کم ه
ــرای  مهــم توجــه الزم را نشــان دهیــد، همیشــه فرصتــی ب
ــد  ــدا خواهی ــان پی ــدف ت ــب ه ــر روی مخاط ــذاری ب تاثیرگ
ــراری  ــای تک ــاید ویدئوه ــورت ش ــن ص ــر ای ــرد، در غی ک
ــن  ــد. چنی ــب نکن ــز جل ــر را نی ــک نف ــر ی ــی نظ ــما حت ش
ــر  ــه نظ ــادی از نقط ــیار زی ــای بس ــد هزینه ه ــری می توان ام

ــد. ــرار ده ــان ق ــت برندت ــات روی دس ــی و تبلیغ بازاریاب

ــی  ــای تبلیغات ــاره ویدئوه ــتریان درب ــا مش ــو ب ــت و گ    گف
ــرای  ــذاب ب ــای ج ــه ه ــی از نمون ــز یک ــد نی ــی برن قبل
ــما  ــود ش ــی ش ــوب م ــا محس ــر روی آنه ــذاری ب تاثیرگ
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــکان برق ــی ام ــه خوب ــن کاری ب ــا چنی ب
مشــتریان و تبــادل نظــر را خواهیــد داشــت. یادتــان باشــد 
در ایــن رابطــه تیــم بازاریابــی و تبلیغــات شــما بایــد حتمــا 
ــن  ــر ای ــد، در غی ــتفاده کن ــتریان اس ــای مش ــده ه از ای
ــه  ــما ب ــی ش ــی توجه ــاهده ب ــا مش ــتریان ب ــورت مش ص
ــا  ــل ب ــکاری و تعام ــرای هم ــی ب ــر تمایل ــان دیگ ــلیقه ش س
ــه  ــادگی هرچ ــه س ــه ب ــد داد. در نتیج ــان نخواهن ــما نش ش
تمــام تــر برنــد شــما بــدل بــه یــک کســب و کار کلیشــه ای 
در بــازار خواهــد شــد. ایــن امــر مــی توانــد شــرایط تان در 

ــد.  ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــدت تح ــه ش ــازار را ب ب

تبلیغات در شبکه های اجتماعی
شــبکه هــای اجتماعــی در طــول بیــش از یــک دهــه اخیــر 
ــا  ــل ب ــور تعام ــه منظ ــران ب ــرای کارب ــع ب ــن منب مهمتری
یکدیگــر و همچنیــن انتشــار محتــوای مــورد عالقــه شــان 
بــوده اســت. ایــن امــر موجب شــد تــا از همــان روزهــای اول 
ظهــور شــبکه هــای اجتماعــی بســیاری از برندها نیــز در آنها 
عضــو شــوند. امــروزه بــا تنــوع پیــدا کــردن پلتفــرم هــای 
ــتریان  ــردن مش ــدا ک ــرای پی ــز ب ــا نی ــی کار برنده اجتماع
شــان تــا حــدودی ســخت شــده اســت. اگــر پیــش از ایــن 

ــای  ــبکه ه ــوان ش ــه عن ــر ب ــوک و توییت ــس ب ــط فی فق
ــت  ــران محبوبی ــزد کارب ــذاب در ن ــردی و ج ــی کارب اجتماع
داشــت، اکنــون اینســتاگرام، یوتیــوب، تیــک تــاک و ده هــا 
ــه ایــن فهرســت اضافــه شــده اســت. مــورد دیگــر نیــز ب

تبلیغــات در شــبکه هــای اجتماعــی بــا توجــه بــه توضیحات 
ــر چنــدان عجیبــی نیســت. شــاید  ــاال ام ــه شــده در ب ارائ
ــان  ــن می ــا در ای ــرای برنده ــده ب ــران کنن ــه نگ ــا نکت تنه
ــه  ــت هزین ــرای پرداخ ــا ب ــب و کاره ــی از کس ــل برخ تمای
هــای سرســام آور تبلیغاتــی باشــد. ایــن امــر مــی توانــد هر 
برنــد تــازه کاری را بــه وحشــت انــدازد. نکتــه مهــم در ایــن 
ــر  ــذاری ب ــد تاثیرگ ــه فرآین ــما ب ــه ش ــرورت توج ــان ض می
روی مخاطــب هــدف و پرهیــز از رقابــت بــا برندهــای بــزرگ 
ــد  ــی توان ــر م ــن ام ــت. ای ــان اس ــدای کارت ــان ابت در هم
انگیــزه شــما بــرای تاثیرگــذاری حرفــه ای بــر روی مخاطــب 

تــان را دو برابــر کنــد.
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ماندگاری کاال در گمرکات کاهش می یابد
   رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه گمرک به دنبال ساده سازی 
فرآیندهای ترخیص کاال می باشــد، گفت: در زمــان حاضر هماهنگی 
بیشــتری بین دســتگاه ها صورت گرفته و همه دســتگاه های ذیربط با 
اســتفاده از ظرفیت قانونی تالش می کنند مانــدگاری کاال به کمترین 

زمان برسد.
   علیرضــا مقدســی در حاشــیه بازدیــد از گمرک بوشــهر در جمع 
خبرنگاران افزود: در خصــوص تعیین تکلیف کاالهایــی که ماندگاری 
دارند دســتگاه های متعددی دخالت دارند و طبق وظایف و رسالتی که 

دارند باید به تعیین تکلیف این کاالها بپردازند.
   وی ادامــه داد: گمرک ایــران هم با توجه به شــرح وظایفی که دارد 
هدف هایی را در نظر گرفته که در این خصوص بتواند با ســاده سازی و 

ارائه تسهیالتی که داده می شود زمینه ترخیص کاالها تسریع شود.
   مقدسی با اشــاره به اینکه در ماندگاری کاالها با کاهش قابل توجهی 
روبرو هستیم گفت: در زمان حاضر حدود سه میلیون تن کاال داریم که 
ماندگاری دارند و هم اکنون تشــریفات گمرکی برخی از کاالها در حال 

انجام است.
   رئیس کل گمــرک ایران تاکید کــرد: تمام تالش ما این اســت که 

تشریفات انجام و با ساده سازی ماندگاری کاالها کاهش یابد.
 ======================================================

افزایش 90 درصدی صادرات ایران به سوریه
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و ســوریه از افزایش ۹0 درصدی 

صادرات به این کشور در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

   با وجود ارتباطات قوی سیاســی میان ایران و ســوریه، در سال های 
گذشــته وضعیت تجارت مشترک میان دو کشــور تعریفی نداشته و از 
نظر بســیاری از فعاالن اقتصادی در این حوزه از فرصت ها به طور کامل 

استفاده نشده است.
   ایران در سال های اخیر بخش قابل توجهی از تمرکز خود در بازارهای 
صادراتی را به بازار کشــورهای همســایه و منطقه اختصاص داده و در 
حالی که صادرات به کشورهای عربی مانند عراق و امارات متحده عربی 
روند صعودی داشته اما در ســوریه فعالیت های تجاری مشترک محدود 
بوده اســت. با این وجود آمارهای جدیدی که از سوی کیوان کاشفی - 
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و سوریه-  ارائه شده نشان از بهبود 

نسبی آمارهای صادراتی در سال جاری دارد.
   او با بیان اینکه در ۹ ماهه امســال ۱۶0 میلیــون دالر کاال از ایران به 
سوریه صادر شده، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
که ۸4 میلیون دالر صادرات به سوریه داشتیم تقریبا رشد ۹0 درصدی 

داشته است.
=======================================================

پایش لحظه ای مواد غذایی در کشور  برچسب های هوشــمند 
طراحی شد

   محققــان پارک علم و فناوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر موفق به 
طراحی برچسب های هوشمند پایش لحظه ای مواد غذایی شدند.

    این برچسب هوشمند ابزاری اســت که از زمان تولید تا مصرف یک 
ماده غذایی با استفاده از شبیه سازی محیط داخلی بسته بندی وضعیت 

اخبار انجمن و صنعت را در سایت www.iranianacm.ir پیگیری کنید
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سالمت آن ماده را با تغییر رنگ برچسب نشان می دهد.
   این برچسب به گونه ای طراحی شــده که متناسب با نوع ماده غذایی 
مورد نظر محیط بســته بندی را شبیه سازی کرده و همزمان با تغییرات 
ماده غذایی در داخل بسته بندی، رنگ قسمت میانی برچسب تغییر می 
کند و مصرف کننده را از وضعیت ســالمت محصول مطلع می کند تا با 
نزدیک شدن به زمان فساد ماده غذایی سریع تر اقدام به مصرف آن کند.

   این برچسب کامال به شرایط نگهداری حساس بوده و به سرعت نسبت 
به آن واکنش نشــان می دهد، به گونه ای که در صورت نگهداری ماده 
غذایی مورد نظر در دمای محیط، برچســب زودتر از شــرایطی که ماده 

غذایی در داخل یخچال نگهداری شده تغییر رنگ می دهد.
   این برچسب هوشــمند به سادگی قابل تشخیص بوده و امکان آموزش 
نحوه استفاده و تشــخیص آن به همه افراد از جمله کودکان، سالمندان 
و کلیه افراد که توانایی خواندن تاریخ های انقضای درج شده روی بسته 

بندی را ندارند، وجود دارد.
   همچنین این برچســب هوشــمند با طراحی خاص خود از تکنولوژی 
منحصر به فردی اســتفاده می کند که این ویژگی باعث می شود رنگ 
قسمت هوشــمند برچســب بعد از اتمام تاریخ انقضا تغییر رنگ نداشته 

باشد و کماکان وضعیت فساد آن ماده را نشان دهد.
=======================================================

گروه صنعتی »دمیرچی« دانش بنیان شد
   گروه صنعتی دمیرچی با بومی ســازی، ساخت و اجرای خطوط کامل 
تصفیه روغن نباتــی با تکنولــوژی روز دنیا به همراه سیســتم نصب و 

اتوماسیون آن در کشور، دانش بنیان شد.
   بــه گزارش روابط عمومی گــروه صنعتی دمیرچــی، کارگروه ارزیابی 
موسسات و شرکت های دانش بنیان، بررســی مستندات مربوط به گروه 
صنعتی دمیرچی را در دســتور کار قرار داد و بعد از تایید اولیه از طرف 
کارگروه، کارگزار ارزیابی از ســوی این نهاد معرفی و فرآیندهای مربوطه 
در قالب تکمیل مســتندات مورد نیاز برای ارزیابی محصوالت و ارائه به 
کارگزار، جلسات بازدید از شرکت و مصاحبه با نیروهای تحقیق و توسعه 

دخیل در فرآیند تولید محصوالت، آغاز شد.
   بنا بر این گزارش  مطابق مصوبــه این کارگروه، »خطوط کامل تصفیه 
روغن نباتی با تکنولوژی روز دنیا به همراه سیســتم نصب و اتوماسیون« 
به عنوان خطــوط دانش بنیان مورد تایید قرار گرفت و شــرکت تولیدی 
صنعت دمیرچی، به عنوان ارائه دهنــده انحصاری این محصول به عنوان 

شرکت دانش بنیان معرفی شد.
=======================================================

حسگری برای سنجش نوعی ماده ســمی در قهوه، آب انگور و 
ادویه جات

محققان موسسه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی موفق به طراحی تراشه 
زیستی جهت شناسایی و سنجش اکراتوکسین A به عنوان تهدید جدی 

در ایمنی مواد غذایی و سالمت انسان شدند.

   دکتر اســماء وردیــان، اکراتوکســین ها را شــامل خانــواده ای از 
متابولیت های سمی تولید شده توســط برخی از قارچ ها و از مهمترین 
انواع ســموم غذایی دانســت و گفت: این آالینده یکی از سموم کلیوی 
- کبدی و مختل کننده دســتگاه ایمنی محســوب می شــود و طبق 
 A بررسی های موسسه بین المللی تحقیقـــات سـرطان، اکراتوکسـین
عامل بالقوه سرطان زای انسانی )گروه B2( اسـت و سبب ایجاد سمیت 
سلولی و اختالالت هورمونی می شود و به عنوان یکی از عوامل مؤثر در 

بروز ناباروری جنس مذکر و مرگ جنین مطرح است. 
   وی با اشــاره بــه پایداری بــاالی این ســم در برابر تجزیــه کننده 
های طبیعــی و بیولوژیکی، اظهار کــرد: با توجه به مانــدگاری باالی 
اکراتوکســـین A در محیط زیست، این توکسین سبب آلودگی طیف 
وسـیعی از مـواد غـذایی خام و فرآوری شده مـورد مصرف انسان شامل 

غالت، ادویه ها، مغزهـا، میـوه هـای خشک، قهوه و آب انگور می شود.
======================================================

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

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

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

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

انتصــاب مدیرعامل و رئیــس هیئت مدیره جدیــد در گروه 
پوراتوس

   آقای پیر توسو به عنوان مدیرعامل جدید و آقای سدریک ون بل، به 
عنوان رئیس هیئت مدیره جدید گروه پوراتوس معرفی شدند

   آغــاز به کار رســمی از اول ژانویه 2022 خواهد بود. آنها مشــتاقانه 
منتظر افزایش تأثیر جهانی پوراتوس و دســتیابی به گردش مالی پنج 
میلیارد یورویی تا ســال 20۳0 هستند.به عنوان یک شرکت خانوادگی 
انتصاب هــای جدید در رهبری، تاکیدی بر میراث شــرکت، ثبات بلند 

مدت و تداوم تاریخی آن است.



شــرکت صنایــع غذایــی شــیبا ، موفــق بــه ثبــت رکــورد پاســتیل بــا وزن بیــش از 1200 کیلوگــرم 
و طــول بیــش از ۳ متــر شــد و ایــن در حالیســت کــه رکــورد قبلــی 600 کیلوگــرم بــوده اســت.

   مراســم رونمایــی از بزرگتریــن پاســتیل 
جهــان، بــا حضــور مدیــران برنــد شــیبا،  
جهانــی  رکوردهــای  کتــاب  نماینــدگان 
گینــس، کارشناســان امــور تغذیــه، نماینــدگان 
ــل مالحظــه ای  ــداد قاب رســانه های کشــور و تع
در   ۱400 بهمــن   ۷ روز  در  عالقه منــدان،  از 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــاب ته ــاغ کت ــل ب مح
 

ــن  ــور آنالی ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس     در ای
جهانــی  رکوردهــای  کتــاب  از  نمایندگانــی 
گینــس همــراه بــود، از پاســتیل بســیار بــزرگ 
شــیبا، بــا وزن بیــش از یــک تــن رونمایی شــد.

  
   فردیــن عالــی زاد، رئیــس هیئــت مدیــره 
شــرکت شــیوا، رعایــت اصــول و اســتانداردهای 
روز صنایــع غذایــی کــه بــا ســالمت خانواده   هــا 
بــه صــورت مســتقیم در ارتبــاط اســت را 
مهم تریــن عنصــر تولیــد محصــوالت گــروه 

شــیوا از جملــه شــیبا و شــیبابا دانســت و 
گفــت: »مــا از همــان ابتــدا یــاد گرفتیــم 
ــت را  ــی، کیفی ــت خانوادگ ــن صنع ــه در ای ک
ــروه  ــم. گ ــری بکنی ــث دیگ ــر بح ــن ه جایگزی
ــروه  ــرکت های گ ــایر ش ــن س ــیوا و همچنی ش
ــن  ــه ی باالتری ــن ایچ ارائ ــون س ــزاد همچ عالی
کیفیــت را ســرلوحه ی خــود قــرار داده انــد 
ــر  ــل های قدیمی ت ــأله را از نس ــن مس ــرا ای زی
خانــواده بــه ارث برده انــد و توجــه بــه کیفیــت 
ــز  ــرکت نی ــده ی ش ــدی و آین ــل های بع در نس

ــت«. ــد داش دوام خواه
  

ــد  ــه رون ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب    او در پاس
ســاخته شــدن بزرگتریــن پاســتیل جهــان 
ــه یــاری یــک  ــه بــود گفــت: »ایــن کار ب چگون
ــد.  ــام ش ــیبا انج ــه ای در ش ــیار حرف ــم بس تی

   
ــات  ــس و الزام ــای گین ــت چهارچوب ه    رعای

رکوردهــای  کتــاب  در  پذیــرش  بــرای  آن 
جهانــی گینــس، وظیفــه ی بســیار ســختی 
بــود کــه بــا کار تیمــی چنــد ماهــه بــه نتیجــه 
ــی ۶00  ــورد قبل ــتن رک ــرای شکس ــید. ب رس
ــی  ــان کاف ــتیل جه ــن پاس ــی بزرگ تری کیلوی
بــود مــا یــک پاســتیل ۷00 کیلویــی بســازیم، 
امــا بــرای اینکــه ایــن رکــورد بــرای مدت هــای 
ــار  ــد ب ــس از چن ــد و پ ــران بمان ــد در ای مدی
کوچک تــر،  نمونه هــای  آزمایشــی  ســاخت 
ــا وزن  امــروز موفــق بــه رونمایــی از پاســتیل ب
بیــش از ۱200 کیلــو و طــول بیــش از ۳ متــر 

ــدیم.« ش
 

عالــی زاد در ادامــه گفــت: »قصــد داریــم 
ــه  ــز ادام ــر نی ــاد دیگ ــن کار را در ابع ای
دهیــم و در آینــده شــاهد ابتــکارات 
در شــیبا  رکوردزنی هــای جدیــدی  و 

ــود« ــم ب خواهی

رکورد گینسی صنایع غذایی با طعم پاستیل 1200 کیلویی
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جعبـــه ی خــود را نفیـــــس کــن
مجتمــع بســته بنــدی نفیــس از ســال ۱۳۷۸ بــا هــدف نیــل بــه تعالی 
صنعــت بســته بنــدی در بخــش ســلولزی و افزایــش کیفیــت بســته 
بنــدی محصــوالت صادراتــی، بــا عنــوان کارتــن نفیــس تأســیس شــد.

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

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

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

ــم. ــت، گام برداری ــان« اس جه

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

کارتــن ســاده و لمینتــی اشــنا مــی شــویم 
ــه  ــه ب ــت ک ــذ اس ــه کاغ ــا ۵ الی ــه ی ــب ۳ الی ــاده ترکی ــن س کارت

گســتردگی در بســته بنــدی بــه کار مــی رود 
کارتــن ۳ الیــه شــامل 2 الیــه کاغــذ صــاف بــرای رویــه و زیــره و یــک 
الیــه کاغــذ چیــن دار اســت کــه اصطالحــا بــه ان فلــوت گفتــه مــی 

شــود  بــرای مــا بیــن انهــا 
ــر  ــذ در زی ــه کاغ ــامل ۳ الی ــه  ش ــن ۵ الی و کارت
و رو و دو الیــه میانــی فلــوت میــان 

ــود  ــی ش ــامل م ــت  را ش ــن اس کارت
هــر انــدازه  اســتحکام بیشــتری نیــاز باشــد وزن کاغــذ هــای  مصرفی 

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

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

مــی کنــد 
کارتن لمینتی 

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

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

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

ــا مــی باشــد  دنی

دفتر مرکزی کارتن سازی نفیس: اصفهان ، شهرک صنعتی 
جی ، خیابان یازدهم ، فرعی دوم ، پالک ۳

info@nafis.ir :تلفن: 0۳1۳572041۳      ایمیل
www.nafis.ir
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