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با صرف هزینه های هنگفت اقدام به تجهیز فضاهای نمایشگاهی با دستگاه 
های ضد کرونایی کردیم.

دکتر بهمن حسین زاده در جلسه ای با حضور جمعی از مدیران ، کارشناسان 
سیاسی ، امنیتی و انتظامی استانداری تهران گفت: با ستاد ملی مقابله با کرونا 
و استانداری تهران هماهنگ هستیم و با رعایت تمامی موارد و  پروتکل های 

بهداشتی قدرتمندانه تمامی نمایشگاه های تخصصی را برگزار می کنیم 
ریئس هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی افزود: جان و سالمت 
انسان ها و تمامی مشارکت کنندگان در الویت مطلق است و تدوین ، تنظیم و 
اجرای پروتکل بهداشتی برپایی نمایشگاه ها به تصویب و تایید نهایی وزارت 

بهداشت و درمان رسیده است 
دکتر بهمن حســین زاده خاطر نشان ســاخت : اقدام جدید در برپایی 
نمایشگاه در بستر مجازی اســت که امکان جدید بازدید برای عالقمندان را 

فراهم می نماید
معاون اداره کل امنیتی اســتانداری تهران نیز در این جلسه گفت: برپایی 
نمایشگاه های تخصصی در شرایط فعلی یک ضرورت است و در جریان بازدید 
میدانی از نمایشگاه بین المللی از نزدیک در جریان بکارگیری تجهیزات ضد 

کرونا و تمهیدات الزم با مدیریت مطلوب قرار گرفتیم.

دکتر بهمن حسین زاده ، مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی مطرح کرد:

با رعایت پروتکل های بهداشتی 
مصمم به برگزاری قدرتمندانه تمامی 

نمایشگاه های تخصصی هستیم

طعم شیرینی و شکالت در بستر تلخ کرونا

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت گشایش یافت 

جمشید مغازه ای، دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت اعالم کرد

کمبودی در عرضه شکالت نداریم؛ استمرار ثبات قیمت شکالت در بازار

بین  نمایشــگاه  نوزدهمین 
المللی شیرینی و شکالت روز 
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۹۹ در 
محل دایمی نمایشــگاه های 

بین المللی تهران افتتاح شد.
به گــزارش خبرنــگار نشــریه" اقتصاد و 
نمایشگاه"،  مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با 
حضور بهمن حسین زاده مدیر عامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی و مهندس کالمی 
سرپرســت معاونت بازرگانــی داخلی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت و جمشــید مغازه 
ای دبیــر انجمن تولیدکنندگان شــیرینی و 

شکالت برگزار شد.
 این نمایشــگاه با مشــارکت 74 شــرکت 
داخلی در مســاحت 5 هزار متر مربع در سه 
ســالن با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

تا ۱5 شهریور برگزار می شود.
ایــن دور از نمایشــگاه در شــبکه آپارات 
بصورت الیو و در ســایت شــرکت ســهامی 
نمایشگاه بین المللی بصورت مجازی میزبان 

بازدید کنندگان است.

همچنیــن مدیر عامل شــرکت ســهامی 
نمایشــگاههای بین المللی در حاشیه مراسم 
افتتاحیــه، از صــادرات انــواع  شــکالت و 
شیرینی ایران به 80 کشــور جهان خبر داد 
و گفت:  ســال گذشــته 600 میلیون دالر 

شیرینی و شکالت  از کشور صادر شد.
بهمن حســین زاده با بیــان اینکه صنایع 
تولید کننده بیسکویت، شکالت و شیرینی از 
مهمترین صنایع صادراتی کشور محسوب می 
شــوند، گفت:  این صنعت با نیم قرن سابقه 
صادراتی، ساالنه  دو میلیون و چهارصد هزار 

تن انواع محصوالت متنوع را  تولید می کند.
وی افزود:  در حالی که مصرف سرانه انواع 
شیرینی، شــکالت، بیسکویت و نظایر آن ۲۱ 
کیلوگرم در سال است، هموطنان ما هر سال 
حدود یک میلیون و هفتصد هــزار تن انواع 
شیرینی، شــکالت و بیســکویت مصرف می 

کنند.
حســین زاده بــا اشــاره بــه اینکه میزان 
صادرات این محصوالت  طی دو دهه گذشته 
از 40 میلیون دالر در ســال ۱380  به 600 

میلیون دالر در ســال ۱3۹7 رســیده است، 
اظهار داشــت: مهمترین بازارهــای صادراتی 
ایران را عراق، افغانســتان، اروپای شــرقی، 
آسیای جنوب شــرقی و شــیخ نشین های 

خلیج فارس تشکیل می دهند.
وی ادامــه داد: برای نشــان دادن اهمیت 
این صنعت کافی اســت به ایــن نکات توجه 
کنیم کــه در حــال حاضر بیــن 30 تا 40 
درصــد صــادرات صنایــع غذایی ایــران را 
بیســکویت، شکالت و شــیرینی تشکیل می 
دهد. همچنین ایــن صنعت حداقل برای 65 
 هزار تن به طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده

  است.
وی افــزود:  در حالــی کــه ارزش افزوده 
محصــوالت صنعت  شــیرینی، شــکالت و 
بیســکویت  ایران بسیار باالســت ولی تنها 

حدود 30 درصد مواد اولیه آن وارداتی است.
بــه گفتــه مدیر عامل شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه ها، گردش مالی ایــن صنعت در 
اقتصاد ایران به  ۱6 تا ۱7 هزار میلیارد ریال 

در سال می رسد.

حسین زاده این را نیز گفت که محصوالت 
صنعت شیرینی، شــکالت و بیسکویت  ایران 
بــه 66 تا 80 کشــور صادر می شــود و این 
تنوع بازار بخوبی نشانگر آن است  که قدرت 
رقابت  این بخش از صنایع  کشــور در سطح 

باالیی قرار دارد.
وی بــا تاکید بــر اینکه ضــرورت ایجاب 
می کند که در ســال جهش تولید نســبت 
به  برطرف کردن مشــکالت تامین به موقع 
مواد اولیه ایــن صنعت اقدامــات الزم انجام 
شــود، تصریــح کــرد: نمایشــگاه تخصصی 
بیســکویت  فرصت  شــکالت، شــیرینی و 
بسیار مناسبی اســت که  توان تولید کشور 
و پیشــرفت هایی که در ایــن بخش به علت 
تخصص و مهــارت باالی صنعتگــران ایرانی 

ایجاد شده است، به نمایش درآید.
عالقمندان می تواننــد برای بازدید مجازی 
از این نمایشــگاه، به تارنمای شرکت سهامی 
نمایشــگاه بیــن المللی جمهوری اســالمی 
https://iranfair. نشــانی بــه  ایــران 

com/ مراجعه کنند.

دبیر انجمن بیســکویت، شــیرینی و شکالت 
گفت: علی رغم مشــکالت تامین مــواد اولیه و 

صادرات، کمبودی در عرضه شکالت نداریم.
جمشــید مغازه ای دبیر انجمن بیســکویت، 
شــیرینی و شــکالت در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و 
کشــاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینکه مشکالت تامین مواد اولیه تا حدودی ادامه دارد، اظهار کرد: 
برخی اوقات تولیدکنندگان شــیرینی و شــکالت در تامین آرد، 

شکر، روغن و سایر مواد وارداتی دچار مشکل می شوند.
او با اشــاره به اینکه کمبودی در عرضه شــیرینی و شــکالت 
نداریم، افزود: اگرچــه کارخانه های تولیدی به امر تولید ادامه می 
دهند، اما در روند تامین مواد اولیه کماکان مشکالتی وجود دارد.

مغازه ای ادامــه داد: علی رغم آنکه در صادرات شــکالت مقام 
نخست در صنایع غذایی را دارا هستیم، اما به سبب شیوع ویروس 

کرونا و بسته شدن مرزها صادرات متوقف شده است.
این مقام مســئول با بیان اینکه برنامه ای برای افزایش قیمت 
شکالت نداریم، گفت: با توجه به لوکس بودن شیرینی و شکالت 
در ســبد مصرفی خانوار و کاهش قدرت خرید افــراد، با کمبود 
تقاضا مواجه هستیم که با این وجود برنامه ای برای افزایش قیمت 
نداریم و تولیدکنندگان ســود خود را در سبد فروش محصوالت 

می بینند تا بتوانند به امر تولید ادامه دهند.
او مســئله پایه های قیمتــی در صادرات را یکی از مشــکالت 
اصلی پیش روی صادرکنندگان برشــمرد و گفت: بخشنامه اخیر 
بانک  مرکزی مبنی بر بازگشــت کامل ارز به سامانه نیما از دیگر 
مشکالت پیش روی صادرات است که امیدواریم این مشکالت هر 

چه سریع تر مرتفع شود.
دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت در پایان تصریح کرد: 
با افزایش قیمــت مواد اولیه، نرخ تمام شــده محصوالت افزایش 
می یابد که در صــورت تغییر قیمت، رقابت با دیگر رقبا مشــکل 

می شود.

 مشارکت باال در نمایشگاه شیرینی و شکالت
جمشــید مغازه ای رئیس انجمن تولیدکنندگان بیســکویت، 
شیرینی و شــکالت در گفت وگو با خبرنگار نشریه با پیش بینی 
حضور نســبتا باالی مشــارکت کنندگان در نوزدهمین دوره از 
نمایشگاه بین المللی شیرینی و شــکالت اظهار داشت: بیشتر از 
۱00 شرکت در این دوره حضور خواهند داشت و میزان مشارکت 
علیرغم مســائل به وجود آمده ناشــی از بیماری کرونا باال بوده 

است.
ســالن  ظرفیــت  و  هــا  ســالن  مــورد  در  همچنیــن  وی 
هــای نمایشــگاهی گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط موجــود 
پیــش بینــی مــا از فضــای نمایشــگاهی در ایــن دوره در 

 حــدود ۱۲ هــزار مترمربــع و 4 ســالن نمایشــگاهی اســت.
رئیس ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و 
شکالت در مورد روند ثبت نام گفت: شرکت کنندگان می توانند 
با مراجعه به سایت نمایشگاه شــیرینی و شکالت ثبت نام کنند، 
در عین حال با توجه به رعایت پروتکل های بهداشــتی در ستاد 
برگــزاری ، امکان ثبت نــام از طریق مراجعه حضوری به ســتاد 

برگزاری نمایشگاه برای جانمایی غرفه نیز فراهم است.
وی با بیان اینکه امســال به دلیل بیماری کرونا و تحریم های 
اقتصادی، شرایط ویژه ای نسبت به سال های گذشته داریم گفت: 
بحران همه گیری کرونا بر فعالیت همه نمایشــگاه ها تاثیر خود 
را گذشته و نمایشگاه شــیرینی و شکالت نیز متاثر از این شرایط 
شده است به شــکلی که در ۱8 دوره قبلی نمایشگاه تا این اندازه 
با مشــکالت مواجه نبودیم اما با وجود همه این مسائل کماکان 

وضعیت ما در مقایسه با نمایشگاه های مشابه بهتر است.
جمشــید مغازه ای در ادامه در خصوص حضور شــرکت های 
خارجی در نوزدهمین دوره نمایشگاه شــیرینی و شکالت گفت: 
چشم انداز خوبی برای حضور خارجی ها در این دور از نمایشگاه 
نداریم و حضــور خارجی ها در ایــن دوره از نمایشــگاه بخاطر 
مشکالت انتقال ارز با مانع روبرو شده است. در سال های گذشته 
از ارز سنا اســتفاده می کردیم اما بنا به شرایط فعلی کشور برای 
استفاده از ارز ســنا با محدودیت مواجه شده ایم و نمی توانیم ارز 

مورد نیاز شرکت کنندگان خارجی در نمایشگاه را تأمین کنیم.
رئیــس انجمــن بیســکویت، شــیرینی و شــکالت محور و 
هدف اصلی برگزاری نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت را نمایش 
توانمنــدی ها و نــوآوری هــای فعاالن ایــن حــوزه در زمینه 
صادرات بیــان کــرد و ادامه داد: صنعت شــیرینی و شــکالت 
بــه عنوان یــک صنعت پیشــرو، موفق شــده عالوه بــر تامین 
نیازهــای بــازار داخلی ، بــا صــادرات چشــمگیر محصوالت 
 مرغوب به ســایر کشــورها ظرفیت بــاالی خود را نشــان دهد.
جمشــید مغازه ای در ادامه با بیان اینکه نمایشــگاه شیرینی و 
شکالت جزو نمایشــگاه های برتر در کشور است گفت: نمایشگاه 
شیرینی و شکالت در سه بخش مختلف مواد اولیه، ماشین آالت 
و محصوالت تولیدی برگزار می شــود و ما در بخش مواد اولیه از 
گذشته با انجمن واردکنندگان مواد اولیه، در بخش ماشین آالت 
با انجمن ماشــین ســازان و در دیگر زمینه ها از جمله در زمینه 
برگزاری نمایشگاه با نهادها و تشــکل های مرتبط و فعال صنعت 

نمایشگاهی تعامل داریم.
وی در پایان در مورد برنامه های نمایشــگاه نوزدهم شــیرینی 
و شــکالت گفت: مثل دوره های گذشــته از مســئولین، وزرا و 
نماینــدگان مجلس برای حضور در نمایشــگاه دعــوت خواهیم 
کرد؛ ضمن اینکــه در جارچوب پروتکل های بهداشــتی مصوب 
تمرکزمان بر جذب بازدیدکنندگاه تخصصی است و برای رعایت 

سایر پروتکل های بهداشتی در مقابله با بیماری کرونا ،با همکاری 
و هماهنگی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تدابیر الزم 

را اندیشیده ایم.
جمشید مغازه ای دبیر انجمن بیســکویت، شیرینی و شکالت 
با اشــاره به اینکه مشــکالت تامین مواد اولیه تــا حدودی ادامه 
دارد، اظهار کرد: برخی اوقات تولیدکنندگان شــیرینی و شکالت 
در تامین آرد، شــکر، روغن و ســایر مواد وارداتی دچار مشــکل 

می شوند.
او با اشــاره به اینکه کمبودی در عرضه شــیرینی و شــکالت 
نداریم، افزود: اگرچــه کارخانه های تولیدی به امر تولید ادامه می 
دهند، اما در روند تامین مواد اولیه کماکان مشکالتی وجود دارد.

مغازه ای ادامــه داد: علی رغم آنکه در صادرات شــکالت مقام 
نخست در صنایع غذایی را دارا هستیم، اما به سبب شیوع ویروس 

کرونا و بسته شدن مرزها صادرات متوقف شده است.
این مقام مســئول با بیان اینکه برنامه ای بــرای افزایش قیمت 
شــکالت نداریم، گفت: با توجه به لوکس بودن شیرینی و شکالت 
در سبد مصرفی خانوار و کاهش قدرت خرید افراد، با کمبود تقاضا 
مواجه هستیم که با این وجود برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم 
و تولیدکنندگان سود خود را در سبد فروش محصوالت می بینند 
تا بتوانند بــه امر تولید ادامه دهند. او مســئله پایه های قیمتی در 
صادرات را یکی از مشــکالت اصلــی پیــش روی صادرکنندگان 
برشــمرد و گفت: بخشــنامه اخیر بانک  مرکزی مبنی بر بازگشت 
کامل ارز به ســامانه نیما از دیگر مشــکالت پیــش روی صادرات 
اســت که امیدواریم این مشکالت هر چه ســریع تر مرتفع شود. 
دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت در پایان تصریح کرد: با 
افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ تمام شده محصوالت افزایش می یابد 

که در صورت تغییر قیمت، رقابت با دیگر رقبا مشکل می شود.

دفتر نشریه: خیابان سردار جنگل، باالتر از میرزا بابایی، قبل از بهار
  بن بست فروردین، پالک ۲۲  تلفن: 460۱۱773   

www.namayeshgahha.ir  - چاپ: رواق

با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

شیرینی و شکالت ایران، کام 80 کشور را شیرین کرد

جهانگیر حبیبی بار دیگر معاون توسعه 
مدیریت، منابع و برنامه ریزی نمایشگاه های 

بین المللی شد
جهانگیر حبیبی عضو هیات مدیره به 
سمت معاون توســعه مدیریت، منابع و 
برنامه ریزی شرکت نمایشگاه های بین 

المللی ج.ا.ایران منصوب شد.
 با صدور حکمی از سوی بهمن حسین 
زاده مدیرعامــل و رئیس هیــأت مدیره 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 
ج.ا.ایران ، جهانگیــر حبیبی عضو هیات 
مدیــره این شــرکت ،به ســمت معاون 

توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی منصوب شد.
گفتنی است، جهانگیر حبیبی پیش از این، در دو دوره همین سمت را بر عهده 
داشته اســت و  از باتجربه ترین مدیران شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 

ج.ا.ایران به شمار می آید.

افشین هادی زاده سرپرست معاونت
 فنی و  مهندسی نمایشگاه بین المللی شد 

افشــین هادی زاده به عنوان سرپرســت 
معاونت فنی و مهندســی شــرکت سهامی 
نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران  منصوب 

شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت سهامی 
نمایشگاهها،  در حکمی از سوی بهمن حسین 
زاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه ها ، 
افشــین هادیزاده به عنوان سرپرست معاونت 

فنی و مهندسی این شرکت منصوب شد.
حسین زاده در مراسم معارفه سرپرست فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه  با اشاره 
به  شایستگی و تعهد  هادی زاده گفت: انتظار می رود با درایت و تدبیر موجه  در صیانت از 
کرامت همکاران عزیزمان  در آن معاونت  و بازنگری در سوابق، استعداد  و ایده های  آنان  و 
تجدید نظرهای  مورد نیاز  در سازماندهی  درون سازمانی  و همچنین مرور برنامه های جاری  
و توســعه ای  آن معاونت  و ارائه  برنامه های زمانبندی شده و رسیدگی جدی به تاسیسات 
ابنیه  و اماکن موجود  در نمایشگاه  و آماده سازی  برای بهره برداری تشکل های صنعتی و 

صنفی  گام بردارید.
وی افزود: بنا بر این حکم، جنابعالی را به عنوان سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت 

سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران منصوب می نمایم.
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یوسف جهانبخش مدیرعامل بستنی ظفر در گفت وگو با "اقتصاد نمایشگاه" مطرح کرد

بستنی ظفر طعمی خوش برای 4 همسایه ایران 

 تاریخچه و ســوابق شــرکت را برای 
نمایشگاه"  و  اقتصاد  نشــریه"  مخاطبان 

شرح دهید؟
شرکت ظفر در ســال ۱357 با مدیریت آقای 
مظفر جهانبخش ســفیدی آغاز به کار کرد در 
ابتدا فعالیت شرکت به صورت سنتی انجام شده 
ولی به مرور باالخص از سال ۱3۹۲ با تغییرات 
جدید با ورود به فاز صنعتی شرکت متحول شد 
و محصوالت متنوعی را در ســبد کاالهای خود 
قرار داد. شرکت ما در شهرک صنعتی خوارزمی 
در جاده خــاوران قــرار دارد و درتولیــد انواع 

بستنی فعالیت می کند. 
 چه کاال و خدماتــی در بازار ارائه می 

دهید و جایگاه شما در بازار کجاست؟
 کارخانه ما محصوالت و  بستنی های تابستانی 
و زمســتانی را تولید می کند. با تغییرات صورت 
گرفتــه و ایجــاد  نــوآوری در تولید بســتنی 
زمستانی سعی شده که از قند استفاده کمتری 
در محصوالت داشته باشــیم و به نظر مشتریان 
وسالیق مختلف پاسخ بدهیم و محصولی سالم و 

با کیفیت را به مشتریان و بازار ارائه کنیم. 
در گذشته بســتنی های زمســتانی به حالت 
ســنتی و لقمه ای تهی میشد، که زمان مصرف 
آن نامطلوب بود، به همین دلیل حالت قیفی را 

طراحی کرده و ثبت اختراع کردیم
 چه برنامه ای برای افزایش اشتغالزایی 

دارید؟
در حــال حاضر ۱5 نفــر نیروی انســانی در 
کارخانه مشــغول به کار هستند، بیشتر فعالیت 
انجام می  اتوماتیک  شرکت توسط دستگاه های 
شود البته ســعی بر استفاده بیشــتر از نیروی 
انسانی داریم و با طرح های توسعه در آینده نیاز 

به اشتغال بیشتر نیزخواهیم داشت. 
جدای از بحث سود از بعد وظیفه نیز به دنبال 
آن هســتیم که در طرح هــای مختلف نیروی 
انســانی بیشــتری را جذب کنیم و اشتغالزایی 

ایجاد کند. 
برای  ای  برنامه  چه   شــرکت شــما 

گسترش فعالیت خود دارد؟  
ما سعی داریم به همه ســلیقه های مشتریان 
توجه کنیم بر این اســاس قصد داریم ظرفیت 
تولید خود را به حدی رسانده تا برای هر سلیقه، 
نوع بستنی با بسته بندی متفاوت وجود داشته 
باشد و به سلیقه مشــتری از نظر طعم و مزه و 

میزان قند و بسته بندی پاسخ بدهیم. 
همچنین ســعی داریم با بخش آزمایشــگاه 

همکاری محکمی داشته باشیم تا بتوانیم از مواد 
قندی کمتری اســتفاده کنیم چون متاســفانه 
مصرف قند و شیرینی در ایران فراتر از حد مجاز 
است، برای همین ســعی بر استفاده از قندهای 
طبیعی به جای شــکر و افزودنی های مصنوعی 
مانند شــربت های گلوکــز و... داریــم که این 

موضوع تاثیر مثبت بر سالمت جامعه دارد.
 چه مشکالت و چالش هایی پیش روی 

شرکت شما و این صنعت قرار دارد؟
متاســفانه برخــی تولیــد کننده هــا از روی 
ناچاری مجبــور به انجام کارهایی شــدند تا در 
این بــازار  باقی بمانند ولی بــا این حرکت ها از 
کیفیت و کمیت محصوالت کاســته شده است 
و برای همیشــه از بازار کنار می روند. شــرکت 
ما ســعی دارد ضمن حفظ کیفیــت و افزایش 
میزان تولیدات خود، به  ســلیقه های مختلف و 
متنوع توجه کند و ســهم خود را از بازار حفظ 
و گسترش دهد. براین اســاس حفظ سالمت و 
تولید ســالم و با کیفیت، مهمترین چالش این 
صنعت است و باید براســاس استانداردها و نظر 
مشــتریان و کارشناســان تولید با کیفیت ارائه 

شود. 
 ویروس کرونا چه تاثیری بر روی کسب 
و کار شما گذاشــت و ایا در شرایط کرونا 

تعدیل نیرو داشته اید؟
خیر خوشــبختانه ما در مجموعه ظفر تعدیل 
نیرو نداشــتیم. ما از همــان روز اول تدابیر  و 
پروتکل های بهداشتی را در شرکت اجرا کردیم 
زیرا این محصول به دســت مشتری می رسد و 

باید کامال سالم باشد.
 به عنــوان تولید کننــده در صنعت 
از نهادهای  انتظار شما  شیرینی و شکالت 

حمایتی مانند دولت و بانک ها چیست؟

این نهادها همیشه پشــتیبان ما هستند ولی 
با شــرایط اقتصادی کنونی تهیه مــواد اولیه به 
ســختی و گاهی تا دو برابــر ارزش واقعی خود 
به دســت ما می رســد. لذا ثبات بازار و اقتصاد 
و قیمت هــا اهمیت زیــادی دارد و باید تالش 
شــود که بازار در یک شــرایط باثبــات هزینه 
تولید معقول ومنطقی داشــته باشــد و بتوانیم 
محصولی با حفظ قدرت خرید مردم به دســت 

آنها برسانیم. 
اولیه سخت   چرا برای شما تهیه مواد 

است؟
چــون هزینه ها خیلــی زیاد شــده و مصرف 
سوخت تاثیر گذار است و روی قیمت تمام شده 
هر محصولی تاثیر گذار است. از این بابت هرچه 
بتوانیم از داخل  مواد اولیــه خود را تهیه کنیم 

شرایط بهتری خواهیم داشت.
 شــرکت ظفر در زمینه صــادرات و 
ارزآوری چه جایگاهی در اقتصاد کشــور 

دارد؟
در حال حاضر برنامه ما افزایش حجم صادرات 
به کشــورهای منطقه اســت ما در حال حاضر 

به کشــورهای عراق ، افغانســتان، ارمنستان و 
آذربایجان صادرات داریم و عالقه مندیم که در 

بازار کشورهای دیگر نیز حضور داشته باشیم. 
 برای ســوال آخر، به نظر شما آینده 
صنعت بستنی ســازی به عنوان بخشی از 
صنعت شیرینی و شکالت در کشور چگونه 

خواهد بود؟
خوشــبختانه در دهه اخیر صنعت شــیرینی 
و شکالت در ایران پیشــرفت زیادی کرده و ما 
صادرات قوی از ایــران به تمام چهار قاره داریم. 
این برای کشور ما افتخار آمیز است که برندهای 
ایرانی در ســطح بین المللی در حال گسترش 
هستند و در ســطح بین المللی  حضوری موثر 
داشــته اند. این افتخاری برای ایرانیان و صنعت 
ایران اســت که طعم و عطر ایرانی را به ســایر 
کشــورهای جهان صــادر می کند. لذا نســبت 
به آینده این صنعت بســیار خوشــبین هستم. 
زیــرا ایران ســرزمین طعم هــا و عطرها و مزه 
های مختلف با کیفیت مطلوب اســت و میوه و 
شیرینی و صنعت غذای ایران شهرتی عالم گیر 

دارد. 

بســتنی ظفر فعالیت خود را در ســال 1357 با مدیریت آقای مظفر جهانبخش 
سفیدی در تهران با تولید انواع بستنی و بستنی زمستانی آغاز نمود . این شرکت، 
اولین تولید کننده بستنی قیفی زمستانی در ایران و جهان است.  همچنین بستنی 
ظفر در بیشتر شهرهای کشــور نمایندگی و به  4 کشور همسایه عراق، افغانستان، 

آذربایجان و ارمنستان صادرات دارد.
در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت با مدیر جوان و تالش 
گر شرکت بستنی ظفر آقای یوسف جهانبخش به گفتگو نشستیم که در ادامه می 

خوانید. 
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در گفت و گو با مدیر فروش شونیز  مطرح شد

شونیز تهدید کرونا و تحریم را به فرصت افزایش تولید و صادرات تبدیل کرد 

 درمورد فعالیت شرکت توضیح دهید 
که چه کاال و خدماتــی ارائه می دهید و 
جایگاهتان در میان رقبا و بازار  شیرینی 

و شکالت چگونه است؟
کار ما تولید شکالت، ایســتک، بیسکویت، 
آدامس، تافی و تنقالتی از این دست است. نام 
شرکت هم داداش برادر است که با برند شونیز  
با ۲4 شــعبه اصلی در مراکز استان ها فعالیت 
می کنیم.  فعالیت های صادراتی نیز داریم که 
البته باتوجه به محدودیت تحریم های موجود، 
حجم صــادرات مــا از لحاظ تعداد کشــورها 
کم شــده ولی از طریق گســترش فعالیت در 

کشــورهای موجود این محدودیــت را جبران 
کرده ایم.

به صورت مســتقیم صــادرات را پشــتیبانی 
می کنیم و محصوالت را صــادر می کنیم.  از نظر 
صادراتی پیشینه ای قابل توجه داریم و 8 سال به 
عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده ایم و مدال 
افتخار صادرات در زمینه شــیرینی و شــکالت 
کســب کرده ایم و در حــال حاضر با اشــتغال  

4500 نفر به صورت مستقیم فعالیت می کنیم
 برنامه شــما در آینده برای اشتغال 

زایی چیست؟
بدون توجه به شــرایط موجود که هم بحث 
تحریم ها مطرح اســت و هــم وضعیتی که در 
جامعه با توجه به شــیوع کرونا موجود است، 
نمی توان برنامه ریزی داشــت و لــذا برنامه 
توســعه فعالیت های خود را بــا توجه به این 
محدودیت هــا در نظر گرفته ایــم  و در حال 
حاضر در حال اضافه کردن چندین خط تولید 
هستیم تا سهم خود را در جهت اشتغال زایی 
و سهم خود را در فضای کســب و کار  حفظ 
کرده  شاهد توسعه فضای کسب و کار و سهم 

از بازار باشیم. 
 از مشــکالت و دغدغه هــا بگویید 
همانطور کــه می دانید کرونــا خیلی از 
بنگاه های اقتصادی را دچار مشکل کرده 
است. این بیماری چه تاثیری روی فعالیت 

شرکت شما گذاشته است؟
هر تهدیــدی می تواند در عیــن حال فرصتی 
تلقی شــود. بر اســاس پیش بینــی هایی که 
داشته ایم و به صورت اتفاقی این بیماری پیش 
آمد و اجازه نــداده که بازار ما بزرگتر شــود اما 
سعی کرده ایم که ســهم بازار بیشتری بگیریم 

.خوشبختانه با تدابیر اندیشــیده شده  و تغییر 
سیاست و منش ها و تغییر رفتار و علی الخصوص 
همدلــی کلیه خانــواده بزرگ شــونیز، صدمه 
ای ندیده ایم و خوشــبختانه بــا افزایش فروش 
هم مواجه شــده ایم. به عبارت دیگــر، با تغییر 
شرایط کســب وکار، روش ها و برنامه ریزی ها 
و همکاری ها را افزایش داده ایم و از این طریق، 

فروش و تولید خود را افزایش داده ایم. 
 به نظر شــما نهادهای حمایتی مانند 
بانک ها   الخصوص  دولت و مجلس و علی 
کمک  وکارها  کسب  به  می توانند  چگونه 
کنند و چــه گام هایی بایــد بردارند تا 
مشکالت شرکت هایی مانند شما در این 

صنعت را رفع کنند؟
هر صحبتی کنیــم حالت کلیشــه ای پیدا 
می کند چون بارهــا گفته ایم و دولت و وزارت 
صمت موارد و مشکالت را بهتر از ما می دانند 
و می تواننــد حداقل کمکی باشــند و فضای 
کســب وکار را بهتر کند. برخی از مجوزها که 
االن شامل بروکراســی اداری شده و مواردی 
کــه داریم خیلــی راحت تــر می توانند مانند 
کشــورهای توســعه یافته ای که وجود دارند 
کمک کننــد و انجام دهند و مشــکلی از این 
بابت نه تنها پیش نیاورند که می توانند کمک 
زیادی را داشته باشند االن متاسفانه این اتفاق 
نمی افتد و بیشــتر چوب الی چرخ اســت تا 
کمک. همین که چــوب الی چرخ نباید برای 
تولید کننده بهترین کمک است. درمورد بانک 
ها، در حیطه تصمیم گیری ها و وظایف من به 
شخصه نیســت ولی بانک ها می توانند سرمایه 
هایی که دارند را به سمت تولید بیاورند. چرخ 
این مملکت باید توســط تولیــد بچرخد. االن 

که بیشــترین هجمه ها را داریم و بیشــترین 
تهدیــدات وجــود دارد تولید راهگشاســت. 
تولیدی که منجر به بهره وری شــود و منجر 
به ایجاد اشتغال شــود و تولید سالم گسترش 
یابد و خلق ارزش کند. زیرا راه نجات و بهبود 
فضای کســب وکار و اقتصاد کشــور،  افزایش 
تولید بــا اتکا به خلــق ارزش و رشــد مزیت 
های نســبی داخلی اقتصاد است که کمترین 
وابستگی را به خارج داشته باشــد و بتواند از 

مزیت های داخلی کشور استفاده کند. 
می دانیم تولیدات ناسالمی هم وجود دارند. 
اما اگر به ســمت تولید هدایت شود  و فضای 
کســب وکار بهبود یابــد و تولید بــا کیفیت 
تشــویق شــود و جایگزین واردات و خرید و 
فروش و سوداگری شود، قطعا به سمت تولید 
با کیفیت و ســالم حرکت خواهنــد کرد.  اگر 
مســئولین واقعا راه را نشــان دهند و بتوانند 
کمک به تولیــد کننده کنند در این کشــور 
مشکل اقتصادی نخواهیم داشت. بنابراین نگاه 
مســووالن و فعاالن اقتصادی بایــد به اقتصاد 
تغییر کند و به ســمت تولید  بــا خلق ارزش 

افزوده برود و متکی به داخل کشور باشد. 
 در مــورد صادرات چــه وضعیت و 
مزیت هایی دارید و آیا در شرایط تحریم 
محدودیت های بانکــی و مالی و تجاری  

مشکل ساز شده است؟
به هر حال از خیلی سال های قبل که بحث 
صادرات را داشــته ایم همیشه مشکالت بوده 
است. همیشه مشکل انتقال ارز داشته ایم ولی 
فکر کرده ایم و چون راهی وجود نداشــت راه 
هایی را ســاخته ایم. انتقال ارز در حال حاضر 
در حــال انجام اســت و صادرات مــا کماکان 
به قوت خود باقی اســت و  در هر شــرایطی، 
راهکارهایی برای برون رفت از مشکالت داشته 
ایم و تالش کرده ایم که در صحنه بمانیم و به 

رشد تولید و صادرات پرداخته ایم.
آرزوی موفقیت برای صنعت کشور و آرزوی 
موفقیت و کامیابی بــرای آن هایی داریم که 
ســرمایه خود را در ایران نگه داشته اند و در 
کاری که جهاد تولید است فعالیت می کنند و 
عرصه را برای جوانان باز کــرده اند. امیدوارم 

خداوند به همه آن ها طول عمر دهد. 

برند شونیز یکی از نام های تجاری مشــهور و معتبر صنعت شیرینی و شکالت 
کشور اســت که در حال حاضر با بیش از 4500 نفر اشتغال مستقیم در حال فعالیت 
است و عالوه بر فعالیت در 24 استان، به تعدادی از کشورهای منطقه نیز صادرات انواع 
محصوالت شیرینی و شکالت را انجام می دهد. کاظم غفارزاده مدیرکل فروش شونیز  

در گفت وگو با خبرنگار  نشریه “اقتصاد و نمایشگاه” اعالم کرد که حتی در شرایط 
شیوع ویروس کرونا و تحریم ها، این شرکت توانسته است با برنامه ریزی بهتر، از این 
تهدیدها فرصت بسازد و سهم خود را از بازار افزایش دهد واز طریق همدلی نیروها و 

کارشناسان خود، وضعیت بهتری را از نظر کسب وکار ایجاد نماید. 
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شرکت ایران زاک با بیش از 40 ســال سابقه در تولید انواع 
آدامس، فعالیت خود را از سال 1351 در شهر صنعتی البرز واقع 
در استان قزوین آغاز نموده است. از سال 1382 با بهره گیری 
از دستاوردهای دانش مهندسی محصول و به کارگیری بهینه 
ماشین آالت، موفق به ایجاد تنوع محصول و افزایش بهره وری 
تولید شده است. در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی 
شیرینی و شکالت با مدیر توانمند و تحصیلکرده شرکت ایران 
زاک محمدحسن استاد عظیم به گفتگو نشستیم که در ادامه 

می خوانید:

 ســوابق علمی و اجرایی خود را برای مخاطبان نشریه 
"اقتصاد و نمایشگاه" شرح دهید؟

اینجانب دارای مدرک کارشــناس ارشد MBA از دانشگاه صنعتی 
شریف و دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی از دانشگاه عالمه طباطبایی 

هستم همچنین سه سال سابقه در مدیریت صنایع غذایی دارم.
 شرکت ایران زاک چه کاال و خدماتی ارائه می دهد؟

شرکت ایران زاک  ساالنه ۲500 تن آدامس های با شکر و بدون شکر 
و فرآورده هایی کاکائو، آدامس های اســتیک، قلقلی، سکه ای، دراژه و 

اسمارتیز تولید می کند.
 محصوالت و خدمات شرکت شما چه مزیت ها و ویژگی 
های منحصر به فردی دارد و جایگاه شــما در بازار بین رقبا 

کجاست؟
شرکت ایران زاک تولید کننده ی سوم آدامس در ایران وصادر کننده 

ی نمونه ی استان قزوین در سال های ۹6 و ۹8 است.
توانمنــدی در تولید انواع آدامس و تولیــد تخصصی آدامس مزیت 
شــرکت ایران زاک است و این امر موجب شــده است که انتخاب اول 

قرارداد های خصوصی در صنعت آدامس باشیم.
 برای گســترش فعالیت های خود چه برنامه و طرح های 

توسعه ای دارید؟
با افزودن ۲400 متر مربع به فضای کارخانه در سال جاری ، ظرفیت 

تولید از ساالنه 3000 تن در سال به 5000 تن در سال خواهد رسید.

 فعالیت شما چه نقشی در افزایش اشتغال زایی داشته و چه 
برنامه ای برای افزایش آن دارید؟

در حال حاضر ۲50 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند، با 
اجرای برنامه ی توسعه ی شرکت، تا سال ۱400 برای تعداد  ۱00 نفر 

دیگر اشتغال ایجاد خواهد شد.
 مهمترین چالش ها و موانع پیش روی شرکت شما چیست 
و چه برنامــه ای برای آن دارید و بیمــاری کرونا چه اندازه بر 

فعالیت شما تاثیر گذاشته است؟
بیماری کرونا منجر به افزایش مصرف آدامس شــده است و  تولید 
جدید این کارخانه " آدامس موزی استیک حاوی کورکومین" که اثرات 
مثبتی روی سیستم  دفاعی بدن داشــته و مورد استقبال قرار گرفته 

است.
 مهمترین چالش پیش روی ایران زاک چیست؟

مهمترین چالش مسائل ارزی ، تعهد بازگشت ارز و عدم تخصیص ارز 
در سامانه ی نیما می باشد. 

 فعالیت شما تا چه اندازه می تواند به تولید ملی و افزایش 
صادرات کشورمان کمک کند؟

با ممنوع شــدن واردات آدامس به کشــور از اواخر سال ۹7 ، تولید 
کنندگان داخلی قوی تر شده و این امر باعث شده در بازار هایی همچون 

عراق و سوریه بتوانیم با محصوالت ترک رقابت کنیم.
 هدف و محور برنامه های شرکت شما از حضور در نمایشگاه 

شیرینی و شکالت چیست؟
با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم استقبال عموم از نمایشگاه ها، 

ما امسال سعی داریم تنها روی افراد موثر در  این بازار متمرکز شویم.
 اگر مطلبی مورد نظر شماست که در قالب سواالت طرح 

نشده بفرمایید؟
اگر بانک مرکزی اجازه دهد که از طریق ارز حاصل از صادرات خود 
شرکت، موارد مورد نیاز همین شرکت تامین شود و ما معطل سامانه ی 

نیما نشویم، کمک بزرگی به این صنعت کرده است.

محمدحسن استاد عظیم مدیرعامل ایران زاک: 
 رقابت آدامس ایرانی با محصوالت ترکیه در عراق و سوریه 

شــرکت دانش بنیان 
به  ماگنولیا  عطر  و  طعم 
طراح  بزرگترین  عنوان 
انواع  کننــده  تولید  و 
طعم دهنده، رنــگ خوراکی طبیعی، و 
چاشنی در ایران می باشــد که از سال 
1383 فعالیت خود را آغاز نموده اســت. 
از مجموعه  با برخورداری  این شــرکت 
کارخانجات عظیم در شهر صنعتی کاوه 
بر  بالغ  شهرستان ساوه، در مســاحتی 
11000 متر مربع و با اســتفاده از ماشین 
آالت مدرن و فناوری های پیشــرفته و 
جدید، مبتکر طراحی و تولید چاشنی های 

خوراکی طبیعی بومی ایران است. 
نشــریه “اقتصاد و نمایشگاه” بادکتر 
فرحناز موســوی رییس هیــات مدیره 
شــرکت موفق »ماگنولیا«، گفت و گویی 

انجام داده است که می خوانید.

 لطفاً ســوابق مدیریت و اجرایی و 
فعالیت  و  تأســیس  تاریخچه  همچنین 
شــرکت خودتان را به مخاطبان نشریه 

"اقتصاد و نمایشگاه" توضیح دهید؟
فعالیت کاری خود را از حرفه پزشــکی آغاز 
وپس از ۱5 سال فعالیت مستمر از سال ۱380 
در موسســه تحقیقاتی صنایع غذایی برکتین 
مشــغول به کار شــدم و پس از آن در شرکت 
طعم و عطر ماگنولیا ریاست هیئت و مدیریت 
اجرایی مجموعه و قائم مقام مدیر عامل مشغول 

به فعالیت شدم.
شرکت صنایع غذایی برکتین در سال ۱380 
تاسیس و شــرکت ماگنولیا از ســال ۱383 

فعالیت خود را شروع کرد.
 چه کاالها و خدماتــی در بازار ارائه 
می دهید و محصوالت و خدمات شرکت 
شما چه مزیت ها و ویژگی های منحصر به 

فردی دارد؟
شــرکت ماگنولیا تولید کننده انواع اسانس 
رنگ های طبیعی، خوراکی و چاشــنی های 
غذایی برای کارخانه جات بزرگ صنایع غذایی 

و واحدهایی تولیدی است. 
در فرموالســیون محصوالت این شــرکت 
سعی شده از ترکیبات طبیعی یا برپایه طبیعی 
استفاده شود، از ویژگی این محصوالت طعم و 
عطر دلپذیر، هارمونی،  دوز مصرف کم، مقاومت 
به حرارت، تنوع بسیار زیاد، نوآوری و طراحی 

محصوالت جدید مبتنی بر نیاز صنعت و کشور 
می باشد همچنین این شــرکت امکان خلق 
محصوالت جدید و خدمات ارزیای حســی و 
مشاوره های تکنیکال فنی جهت استفاده هرچه 

صحیح تر و بهتر را دارد.
 برای گسترش فعالیت های خود چه 
برنامه و طرح های توســعه ای در دست 

اقدام دارید؟
شرکت ماگنولیا در این زمینه با برنامه ریزی و 
استفاده از نیروهای متخصص و کارامد موفق به 
ارتقای دانش و توان علمی مجموعه شده است. 
ما نسبت به گسترش فضای تحقیق و توسعه و 

آزمایشگاه های تخصصی اقدام کرده ایم.
 بر اســاس طرح های توســعه ای اقدام به 
توسعه فضای تولید به مساحت 6 هزار متر مربع 
کردیم، همچنین راه واحد تحقیق و توسعه به 
مســاحت 3 هزار متر مربع در مرحله ساخت 

است.
از دیگر برنامه های موفق شــرکت ماگنولیا 
ایجاد روابط گسترده بین المللی در زمینه علمی 
و محصولی برای ارتقا موقعیت شرکت در سطح 

تجارت بین المللی است.
 فعالیت شما چه نقشی در افزایش 
اشتغال زایی داشته و چه برنامه ای برای 

افزایش آن دارید؟
در حال حاضر تعــداد یکصد نیرو به صورت 
مستقیم و 500 نیرو غیر مستقیم با مجموعه 
دانــش بنیــان ماگنولیا همــکاری می کنند 
همچنین با توسعه فضاهای تولیدی، تحقیق و 
توســعه امکان جذب حداقل 50 تا 80 نیروی 
جدید متخصص در سال جاری امکانپذیر شده 

است.
 مهمترین چالش هــا و موانع پیش 
روی شرکت شما چیست و چه برنامه ای 

برای آن دارید؟
مهمترین چالش های پیش رو برای شرکت 
ما قوانین ســخت و دســت و پاگیر داخلی در 
زمینــه واردات مواد اولیه مورد نیــاز، صادرات 
محصوالت به کشورهای دیگر به دلیل تحریم 
و محدودیــت ها  در تعامــالت بانکی عرضه و 

تجارت است.
به دلیل یک رشته مسائل فرهنگی برای نسل 
جوان مثل عدم خودباوری، مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی که تاثیر گذار بر انگیزه ها و انرژی 
نیروهای متخصص شده است ما نیاز به راه حل 
های مختلف و متنوعی داریم تا بر این مشکالت 

فائق شویم.

  ویروس کرونا بر فعالیت بسیاری از 
بنگاه های اقتصادی و تجاری سایه انداخته 
است به صورت مشــخص این بیماری تا 
چه اندازه بروی فعالیت شرکت شما تاثیر 

گذاشته است؟
محصوالت ما مواد اولیه فراورده های غذایی 
است و  بیماری کرونا روی بخشی از محصوالت 
ما که مرتبط با اصناف رســتوران، فست فود و 
کترینگ است تاثیر گذاشته و فروش ما تحت 
شعاع قرار گرفته است، ولی در مجموع شرکت 
ماگنولیا با تمهیدات اندیشیده شده موفق شده 
برآیند تولیدات خود را نسبت به سال گذشته 

مثبت تر کرده و افزایش دهد.
 فعالیت شما تا چه اندازه می تواند به 
افزایش صادرات کشورمان  و  تولید ملی 

کمک کند؟
ماهیت محصوالت ما دارای نواوری و امکان 
ایجاد ارزش افزوده اســت و پیش از این از این 
جزو کاالهای صدرصد وارداتــی بوده و توجه 
به این موضوع که عطر و طعم در بســیاری از 
محصوالت غذایی بهداشتی و  آرایشی کاربرد 
دارد، تولیــد ایــن محصوالت کامــال توجیه 
اقتصادی داشته و باعث کمک و ارز آوری برای 

کشورمان می شود..
 دیدگاه خود را نســبت به برگزاری 
نمایشگاه شیرینی و شکالت بیان فرمایید.

بصورت کلی هدف شــرکت ها از حضور در 
نمایشگاه در درجه اول یادآوری حضور شرکت 
و محصوالت خود است. نمایشگاه فرصتی برای  
برقراری ارتباط مســتقیم با مشتریان و تامین 
کنندگان و به روز شــدن مجموعه می باشد و 
بستر جدیدی برای معرفی کاالها و خدمات نو 

فراهم می کند.

دکتر فرحناز موسوی رییس هیات مدیره ماگنولیا مطرح کرد: 

ارتقای موقعیت شرکت ماگنولیا در سطح بین المللی
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نوزدهمین منایشگاه بین املللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت
به روایت تصویر

پشمک  حاج عبداهلل- سالن 44 31 Aبستنی ظفر سالن

شونیز - فضای باز روبروی خلیج فارس

ایران زاک- سالن 5

روغن آفتاب )مارگارین( - سالن 5)ملل(شیرین پسند- سالن 44
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گــزارش  بــه 
نشــریه اقتصاد و 
پشمک  نمایشگاه 
عبــداهلل  حــاج 
عــالوه بر حضــور موفق در 
در  توانسته  داخلی  بازارهای 
عرصه بین المللی نیز حضوری 
باشد و  چشــمگیر داشــته 
محصوالت خــود را به اقصی 
نقاط جهان از جمله کشورهای 
استرالیا،  خلیج فارس،  حوزه 
آلمان،  ترکیه،  چین،  روسیه، 
کانادا، آذربایجان، افغانستان و 
این  نماید. حاصل  عراق صادر 
تالش شبانه روزی انتخاب این 
صادرکننده  عنوان  به  شرکت 
متوالی  برای شش سال  نمونه 

از سال های 91 تا 97 است.  
روحی  عبداهلل  حاج  مرحوم 
بنیانگذار شرکت پشمک حاج 
عبداهلل از ســال 1330 تولید 
پشمک و بستنی سنتی را در 
شهر تبریز آغاز کرد و پس از 
موفقیت های  و  تالش  سال ها 
تولید  عرصه  در  چشــمگیر 
سال  در  بســتنی  و  پشمک 
1372 شرکت بستنی اطمینان 

آذرگل را تاسیس کرد.
عبداهلل  حــاج  پشــمک 
برای  را  پشــمک  استاندارد 
اولین بار در ایران با همکاری 
اســتاندارد  ملی  ســازمان 
اســت.  نموده  تدوین  ایران 
این شــرکت با اســتفاده از 

و  پیشــرفته  دســتگاه های 
تکنولوژی روز دنیا پشمک را 
قدیمی  ماندگار  طعم  همان  با 
این  انتخاب  که  تولید می کند 
نمونه  واحد  عنوان  به  شرکت 
کنترل کیفی از سال 93 تا 97 

شاهدی بر این مدعاست.
فرزندان  حاضــر  زمان  در 
به  عبــداهلل  حــاج  مرحوم 
صمد  حــاج  مدیرعاملــی 
زدنی  مثال  اتحادی  با  روحی 
در  مضاعــف  پشــتکاری  و 
این مجموعه  اداره  و  مدیریت 
همواره در تالش هســتند تا 
میزبان  عبداهلل  حاج  پشمک 
ایران  مــردم  خوش  لحظات 

باشد. 

ستاد برگزاری نمایشــگاه بین المللی 
نفــت، گاز پاالیــش و پتروشــیمی در 
اطالعیــه ای تاریخ بیســت و پنجمین 
المللی نفت، گاز، پاالیش  نمایشگاه بین 

و پتروشیمی را اعالم کرد.
بر اســاس ایــن اطالعیه بــا توجه به 
تغییرات ایجاد شده در تقویم نمایشگاهی 
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بین 

المللــی ج. ا. ایران، بیســت و پنجمین 
المللی نفت، گاز، پاالیش  نمایشگاه بین 
و پتروشیمی از تاریخ ۲۱ الی ۲4 مهرماه 

۱3۹۹ برگزار می شود.

پاالر سامانه، مجری نمایشگاه ایران 
اگروفود ۲0۲0 از تغییر زمان برگزاری 
بیســت و هفتمین دوره ایــن رویداد 

خبر داد.
اگروفود  ایــران  نمایشــگاه  مجری 
و  بیســت  برگــزاری  زمــان   ۲0۲0
هفتمین دوره این رویــداد به تعویق 
افتاده اســت. در اطالعیه این شرکت 
آمده اســت:با توجه بــه اولویت رفاه 
حــال و ســالمت شــرکت کنندگان 
ایران  نمایشــگاه  بازدیدکننــدگان  و 
آگروفــود ۲0۲0؛ تاریــخ برگــزاری 
نمایشگاه با هماهنگی و همکاری همه 
جانبه شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی تهران به ۱3 تا ۱6 مهرماه 
) 4 تا 7 اکتبر ۲0۲0( موکول شــده 

است.
بر اساس اطالعیه پاالر سامانه، کلیه 
درخواســت های اولیه ارســالی برای 
شرکت در نمایشگاه تا تاریخ مقرر در 
اســفند ماه ۱3۹8 به قوت خود باقی 

خواهــد بود.مجری نمایشــگاه ایران 
اگروفــود ۲0۲0 از کلیــه متقاضیان 
رویداد درخواست  این  در  مشــارکت 
کرد جهت اطــالع از جزئیات بعدی و 
تاریخ جانمائی غرفه ها اطالعیه های 
مندرج در وبســایت نمایشگاه و کانال 
اطالع رســانی این شــرکت را دنبال 
کنند.همچنین در این اطالعیه عنوان 
شده اســت که با توجه به عدم امکان 
حضور فیزیکــی در ســتاد برگزاری 
همــکاران ما در ســتاد برگــزاری تا 
اطالع ثانــوی فقط از طریــق ایمیل 
های درج شده در سایت این نمایشگاه 
پاســخگوی متقاضیــان شــرکت در 

نمایشگاه خواهند بود.
نمایشگاه ایران اگروفود را می توان 
بزرگترین رویداد تجاری صنایع غذایی 
ایران دانســت که خردادماه یا تیرماه 
هر سال در محل دائمی نمایشگاه های 
بیــن المللی تهران برگزار می شــود.

شایان ذکر اســت؛ این رویداد در سه 

بخش تخصصی »ایران فود« شــامل 
فرآورده ها و محصوالت غذایی، صنایع 
تبدیلی و صنایــع مرتبط، »ایران فود 
تک« شامل ماشین االت و تجهیزات، 
بســته  غذایی،  و صنایع  تکنولــوژی 
بندی، تجهیزات جانبی ماشــین االت 
و »ایران آگرو« شامل ماشین آالت و 
آبیاری، صنایع  تجهیزات کشاورزی و 
کشاورزی و صنایع مرتبط برگزار می 
شود.دوره قبل این نمایشگاه خردادماه 
سال گذشــته با حضور 765 شرکت 
داخلــی و ۱60 شــرکت خارجی  از 
۲0 کشور شامل؛ اســپانیا، اسلواکی، 
اتریش، ، امــارات، اندونــزی، ایتالیا، 
آلمان، برزیل، ترکیــه، تونس، چین، 
دانمارک، روسیه، سوئیس، گرجستان، 
لهســتان، مغولســتان، هلند، هند و 
یونان برگزار شــد و 7 کشــور ایتالیا، 
آلمان، برزیل، ترکیه، چین، روسیه و 
هند با پاویون رسمی در این نمایشگاه 

حضور داشتند.

بیســتمین نمایشــگاه بین المللی 
صنعت ساختمان و نهمین نمایشگاه 

آسانســور و پله برقــی از ۲0 تا ۲3 
شهریور با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشــتی در محل دائمی نمایشگاه 
بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

برای شــرکت  البــرز  اســتاندار 
نمایشــگاه هــای اســتان ضــرب 
االجل یــک ماهه تعییــن کرد که 
در ایــن مــدت عملیــات اجرایی 
 نمایشــگاه بین المللــی البرز آغاز 

شود.
عزیزاله شــهبازی، استاندار البرز، 
طــی این نشســت برای شــرکت 
نمایشــگاه هــای اســتان ضــرب 
االجل یــک ماهه تعییــن کرد که 

در ایــن مــدت عملیــات اجرایی 
نمایشــگاه بین المللــی البرز آغاز 
شــود چراکه در این راستا دولت به 
 تمامــی تعهدات خــود عمل کرده 

است.

پشمک حاج عبداهلل 
صادرکننده نمونه برای شش سال متوالی

برگزاری نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 21 تا 24 مهر

نمایشگاه ایران اگروفود 2020 در مهرماه برگزار می شود 

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و نهمین نمایشگاه آسانسور و پله برقی 

عملیات اجرایی نمایشگاه بین المللی البرز ماه آینده آغاز شود 
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تاریخچه صنعت شیرینی و شکالت در ایران و جهان 
صنعتی  دنیا  در  شکالت 
و  شــیرین  پول ســاز، 
براساس  اســت.  پرطرفدار 
ارزش  بین المللی  آمارهای 
جهانــی بازار شــکالت در ســال ۲0۱7 
بیــش از ۱03 میلیارد دالر بوده اســت 
و پیش بینی می شــود با رشــد میانگین 
ســاالنه 7 درصد، ارزش این بازار تا سال 
۲0۲4 به 7 درصد برســد.  این در حالی 
اســت که پیش بینی می شــود رشد این 
صنعت در خاورمیانه تا سال ۲0۲4 کمتر 
از میانگین جهانی و حــدود 6.7  درصد 
باشــد و گردش مالی آن به 6.5 میلیارد 

دالر برسد.
برخی گزارش ها نیــز می گویند مجمع 
ارزش صنعــت شــیرینی و شــکالت و 
بیســکویت در خاورمیانــه حــدود ۱0 

میلیارد دالر است
و  شــیرینی  صنعت  توســعه   

شکالت در ایران
رشــد قابل توجــه صنعت شــکالت و 
شــیرینی در ۱0 تا ۱5 ســال گذشــته 
کامال مشــهود اســت و سال هاســت که 
تولیدکنندگان کشورمان ضمن تامین نیاز 
داخلی بخشی از محصوالت خود را ساالنه 

روی ریل صادرات قرار می دهند.
خوشــبختانه در یک دهه اخیر صنعت 
ماشــین آالت مربوط به تولید بیسکویت، 
کیک، شیرینی، شــکالت، آدامس و غیره 
در کشــور دچار تحوالت شــگرفی شده 
اســت. از سوی دیگر شــکالت سازی در 
زمره صنایــع باکیفیت و مرغــوب ایران 
قرار دارد که در ســالیان گذشته به رشد 

و توسعه قابل توجهی دست یافته است.
از سوی دیگر بسته بندی تولیدات ایرانی 
به عنوان رکنی مهم و اثرگذار در ارتقای 
جذابیــت کاالی داخلی مطرح اســت و 
برخالف بسیاری از عرصه ها که متاسفانه 
به موضوع بسته بندی به صورتی حرفه ای 
نگریســته نمی شــود، در صنعت شکالت 
ســازی تالش شده به بســته بندی اقالم 

تولیدی توجه ویژه ای شود.
فضای رقابتی و تعــدد و تکثر واحد ها 
و مراکز تولیدی شــکالت باعث شــده تا 
موضوع بســته بندی نیز در کنار کیفیت، 

در اولویت فعاالن این عرصه قرار گیرد.
ایرانی  و شــکالت های  بیســکوییت ها 
در سال های گذشــته بازارهای خود را به 
طور مرتب توســعه داده اســت. براساس 
آمارها مجموع محصوالت تولیدی صنعت 
شــیرینی و شــکالت ایران به 66 کشور 

جهان صادر می شود.
بیســکویت،  اتحادیه  آمــار  براســاس 
شــیرینی و شــکالت ایران حدود 800 
میلیون دالر در سال صادرات دارد که بنا 
بر گزارش های گمرک اصلی ترین مقاصد 
شیرینی و شکالت ایران، کشورهای عراق، 
افغانســتان و پاکســتان هســتند دیگر 
.کشــورهای مقصد صادرات نان، شیرینی 
و شــکالت ایرانی شــامل نــروژ، هلند، 
اســترالیا، آلمان، اتریش، کانــادا، مالزی، 
ژاپــن، لهســتان، جیبوتی، ارمنســتان، 
روســیه، پاکستان، کویت، ســاحل عاج، 
قطر، قرقیزستان، سوئیس، چین، بحرین، 
یمن،  ســومالی،  تاجیکســتان،  عــراق، 
عمان  بالروس، نیجر،  افغانستان،  امارات، 
و هســتند و در صورت حل مشــکالت و 
موانع، این میزان قابل افزایش تا دو برابر 

است.
 نمایشگاه شیرینی و شکالت

این نمایشگاه به عنوان بزرگترین و تنها 
نمایشــگاه تخصصی شــکالت و شیرینی 
در خاورمیانه اســت که به صورت کامال 
تخصصی در سه بخش اصلی این صنعت 
اعم از محصوالت تولید شــده، مواد اولیه 
و ماشــین آالت برگزار می گردد.، در این 
نمایشگاه آخرین دستاوردها و نوآوریهاي 
صنعت  شیریني و شکالت ایران در زمینه 
تولیدات داخلــی و صادرات بــه نمایش 

گذاشته می شود.
نمایشگاه بین المللی شکالت و شیرینی 
در رتبه A، رویدادهای کشــور قرار دارد 

که خود گویای قــدرت و توانمندی این 
صنعت شیرین است.

ایــن نمایشــگاه فرصتــی اســت تــا 
تولیدکنندگان، مســووالن و عالقه مندان 
بتوانند در فضایی آرام و صنعتی به تبادل 

نظرات و تفاهم های تجاری برسند
نمایشگاه شکالت باعث ایجاد تحول در 
دو دهه اخیر در این صنعت شــده و این 
صنعت توانسته نیازهای داخلی و صادرات 

خارجی را با توانمندی پوشش دهد.
 این صنعت به مدد همین نمایشــگاه 
توانســته در بازارهــای منطقه حضوری 
موفق و رو به رشــد داشــته باشــد اگر 
نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت به طور 
منظم برگزار نمی شد، فعاالن و بازرگانان 
منطقه هرگــز نمی توانســتند از ظرفیت 
و توان مندی هــای ایــران در حوزه تولید 

شیرینی و شکالت آگاه شوند.
 تاریخچه نمایشــگاه شیرینی و 

شکالت
۱۱ دوره از ۱7 دوره برگزاری نمایشگاه 
با مجوز سازمان توسعه تجارت با مدیریت 
مستقیم انجمن شیریني و شکالت ایران 
برگزار شــد و برگزاری دوره ها ی بعدی 
با نظارت انجمن توســط شرکت ماندگار 

تجارت شیرین شده است .
اولین دوره نمایشــگاه در سال ۱38۱ 
در فضائي به وســعت 5000 متر مربع در 
المللي  بین  نمایشــگاههاي  دائمي  محل 

ایران برگزار شد.
یازدهمین دوره از نمایشگاه  شیرینی و 
شکالت تهران در فضایی به مساحت ۲۲ 
هزار متر مربع و با مشارکت۲۱0 شرکت 
داخلی و ۲8 شرکت خارجی از ۱۱ کشور 

جهان در شهریور ۹۱ برگزار شد.
دوازدهمیــن دوره از نمایشــگاه بیــن 
المللــی شــیرینی تهــران در فضایــی 
بــه مســاحت ۲۲ هــزار متر مربــع و با 
مشــارکت۲۱0 شــرکت داخلــی و ۲8 
شــرکت خارجی از ۱۱ کشــور جهان در 

شهریور ۹۱ برگزار شد.

المللی   بین  نمایشــگاه  ســیزدهمین 
با شــرکت ۲۹5 شــرکت داخلــی و 55 
شرکت خارجی از کشورهای ژاپن، چین، 
آذربایجــان، اوکرایــن، ترکیه، روســیه، 
اتریــش، هند، مالــزی، آمریــکا، ایتالیا، 
آلمان، اســپانیا، ســوئد، هلند، دانمارک، 
انگلستان، لهســتان و فرانسه در فضایی 
بالغ بــر 30 هزار مترمربع که نســبت به 
دوره گذشته نمایشــگاه 35 درصد رشد 

یافته در شهریور ۹3 برگزار شد .
المللی  بیــن  نمایشــگاه  چهاردهمین 
شکالت ایران با مشــارکت 350 شرکت 
داخلی و 3۲ شرکت خارجی از ۱5 کشور 
جهــان از جمله آلمان، اتریش، اســپانیا، 
انگلستان،  امارات متحده عربی،  اوکراین، 
ایتالیــا، ترکیه، چیــن، ژاپن، فرانســه، 
کلمبیا، لهســتان، مالزی و هندوســتان 

شهریورماه ۹4 برگزار شد.
پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللی 
شــیرینی  ایران در فضایی به مســاحت 
40 هزار مترمربع و با حضور 560 شرکت 
داخلــی و بیــن المللی در شــهریور ۹5 

برگزار شد.
شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن المللی 
با حضور 338شرکت  و شکالت  شیرینی 

داخلی و 68 شــرکت خارجی از 5 کشور 
آلمان، اسپانیا، امارات، اتریش و ترکیه در 

شهریور ۹6 برگزار شد.
فضایی ایــن دوره به نمایشــگاه حدود 
37 هزار متــر مربع بــود و در مجموعه 
ســالن های غربی و همچنیــن فضای باز 
محــل دائمی نمایشــگاه های بین المللی 
تهران برگزار شد که از این میان ۱8۱۹۱ 
متر مربع فضای مفید سرپوشیده داخلی 
و ۱508 مترمربع فضای مفید سرپوشیده 

خارجی است.
در این دوره بحث واگــذاری غرفه ها با 
تعرفه ارزی و نوســان نرخ ارز و یورو که 
گاهی تا ششــصد تومان هم دچار نوسان 
بوده، بر حضور مشارکت کنندگان خارجی 

در نمایشگاه تاثیر گذاشته است.
فدهمین نمایشگاه در شــهریور ۹7 با 
با حضور مهنــدس عباس قبــادی عضو 
هیات مدیره و سرپرســت شرکت سهامی 
به  ج.ا.ایران  بین المللــی  نمایشــگاه های 
عنوان میزبان ، حجت االسالم ابوترابی فرد 
امام جمعه موقــت تهران ، رحمانی معاون 
طــرح و برنامه وزارت صنعــت و معدن و 
تجارت و خســرو تاج معاون وزیر صنعت 
و معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه 

تجارت ایــران و هیات همــراه در محل 
تهران  بین المللی  نمایشــگاه های  دائمی 

آغاز به کار کرد.
بین المللــی  نمایشــگاه  هجدهمیــن 
شــیرینی و شــکالت تهران با مشارکت 
۲80 شــرکت داخلــی  و ۱۱ شــرکت 
خارجــی از کشــورهای یونــان، ترکیه، 
اسپانیا، فرانسه، دانمارک، روسیه و هلند 
در فضایی بالغ بر 30هــزار مترمربع و در 
7 سالن از تاریخ ۲۲ الی ۲5 شهریور ۹8 
بین المللی  نمایشگاه های  در محل دائمی 

تهران برگزار شد.
بین المللــی  نمایشــگاه  هجدهمیــن 
شــیرینی تهــران بــا مشــارکت ۲80 
شــرکت داخلی  و ۱۱ شرکت خارجی از 
کشورهای یونان، ترکیه، اسپانیا، فرانسه، 
دانمارک، روســیه و هلند در فضایی بالغ 
بر 30هزار مترمربع و در 7 سالن از تاریخ 
۲۲ الی ۲5 شــهریور ۹8 در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهــران برگزار 
شد.. نوزدهمین نمایشگاه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران از تاریخ 
۱۲ تا ۱5 شهریور توسط شرکت ماندگار 
تجارت شیرین در محل دائمی نمایشگاه 

بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

یعقوب ستاری علیشاه مدیرعامل شرکت شیرین پسند در گفت وگو با  نشریه “اقتصاد و نمایشگاه”

طعم ملس لواشک به محصوالت شیرین پسند اضافه می شود

معرفی  را  خود  لطفا   
کنید و ســوابق اجرایی و 
علمی خود را در این حوزه 

و صنعت بفرمایید
علیشــاه  ســتاری  یعقــوب 
مدیرعامل شرکت شیرین پسند هستم.  برند 
تجاری شیرین پسند تولید کننده انواع فراورده 
های کاکائویی و شــکالت  اســت کــه انواع 
شکالت صبحانه،  اسمارتیز، شکالت رودخانه 
ای و سنگی، انواع آبنبات از جمله آبنبات چوبی 
و رژیمی خاص بدون قند  را شامل می شود. 
همچنین شیرینی جات سنتی شامل سوغات 
آذربایجان مانند گز و نوغان و باسلق را تولید 
می کنیم. زمینه آغاز فعالیت ما به ۹ سال پیش 
بر می گردد که با شیرینی جات سنتی شروع 
کردیم و یکی دو ســال کار کردیــم و بعد از 
مرحله شیرینی جات سنتی به  مرحله صنعتی 
وارد شدیم و اکنون اسمارتیز، آبنبات و شکالت 

به سبد محصوالت ما اضافه شــده است.  در 
این  ۹ سال فعالیت، روند روبه رشدی در تنوع 

محصول و افزایش تولید داشته ایم. 
 شرکت شــما چه مزیت منحصر به 
فردی در بازار دارد و جایگاه شما نسبت 

به رقبا چگونه است؟
از زمانی که کار صنعتی را آغــاز کرده ایم 
با رقبای جدی مواجه شــده ایم.  این رقابت 
برای ما مطلوب بوده چــون موجب تمرکز بر 
تنوع محصول و کیفیت محصول  شده است. 
رقابت در بازار و توجه به ســلیقه مشتریان در 
بازار، بــر فعالیت ما تاثیرگــذار بوده و موجب 
شده  روی محصولمان تمرکز بیشتری داشته 
باشیم  و با بهترین کیفیت به بازار عرضه کنیم. 
کیفیت اصلــی را هم ســلیقه مصرف کننده 
مشخص می کند. اگر خوب بخرد خروجی از 
سوپرمارکت و هایپرها خوب باشد روند کار ما 
بهتر می شود و لذا سعی کرده ایم همه جوانب 

را رعایت کنیم و تا جایی که از دســت ما بر 
می آید سعی کرده ایم این موارد را حتما اجرا 
کنیم. االن هم شکر خدا شرایط مطلوب است 
و در بازار کاالهــا و محصوالتمان وجود دارد و 

سبد خوبی داریم.
 برای گسترش فعالیت خود چه طرح 

هایی دارید؟
برنامه های خاصی برای توسعه فعالیت ها و 
حضور در بازار داریم از جمله چون سطح کار 
ما شــیرینی جات است قســمتی را نیز برای 
ترشی جات در نظر گرفته ایم. از جمله لواشک 
و لواشــک با پوره و آلوچــه را در نظر داریم تا 
بتوانیم ســبد خوبی از شیرینی جات و ترشی 
جات داشته باشــیم. این برنامه ای است که 
پیش رو داریم و امیدوارم تا دو سال دیگر آن 

را محقق کنیم.
 شرکت شما چه سهمی در اشتغال 
زایی و بازار داشــته و برنامه شما برای 

اشتغال زایی چیست؟
اشــتغال زایی مــا کال بومی اســت و االن 
حداقل با 60 نفر به طور مســتقیم در شرکت 
فعالیت می کنیم و باالی ۲00 نفر هم به صورت 
مســتقیم و غیر مســتقیم در بخش بازاریابی 
و پخش فعال هســتند و  از جمله پخش هایی 
که در شهرستان ها هستند به طور غیر مستقیم 
همکاری می کنند. این محصوالت جدید مانند 
ترشــیجات هم که بــه آن اضافــه کنیم بهتر 
می شــود و می توانیم حدود 30 نفــر افزایش 
مستقیم نیرو داشته باشیم. به عبارت دیگر، انواع 
اشتغال از تولید و مواد اولیه تا فروش در فروشگاه 
ها مرتبط با این محصوالت است. هر نوع فعالیت 
تولیدی عالوه بر رشد اشتغال در تولید، با انواع 
اشــتغال در بخش خدمات مرتبط بــا تولید و 
فروش مواجه است و می تواند سهم شرکت های 

تولیدی در اشتغال کشور را نشان دهد. 
 مشکالت شما چیست و چه دغدغه 
ای دارید مخصوصا که االن در شرایط همه 
گیری کرونا هستیم و خیلی از بنگاه های 
شما  شرکت  اند.  دیده  آسیب  اقتصادی 
در این زمینه چه کاری کرده اســت؟ آیا 

آسیب دیده است؟

این شــرایط بحرانی که در ایران وجود دارد 
باعث شده که روش تولید و فروش تغییر کند 
و  لذا تا حدودی دست و بال همه را بسته است. 
از این لحاظ که بسته بندی ها متفاوت شده و 
باید با پروتکل های بهداشتی انجام شود، این 
موارد روی فعالیت ما نیز تاثیر گذاشته و هر روز 
با یک سری بسته بندی ها  و پروتکل ها باید 
آشنا شویم و روی آن کار کنیم و محصول خود 
را با بسته بندی جدید و پروتکل های بهداشتی 
متناسب کنیم که طبیعتا باید رعایت کنیم و به 
بازار ارائه دهیم تا مصرف کننده با خیال راحت 
از ســبد مغازه بردارد و مصرف کند. مشــکل 
اساســی این اســت که ثبات در بازار داخلی 
نیست هر روز و هر ثانیه و هر دقیقه قیمت ها 
متفاوت است و اگر بخواهید چیزی خرید کنید 

باید صبر کنید تا قیمت ها بیرون بیاید. 
االن از لحــاظ مواد اولیه مشــکالت زیادی 
داریم چــون ثباتی در آن نیســت. امروز یک 
قیمت اســت و فردا قیمت دیگر و مشــخص 
نیست راه و مســیرمان به کجاســت. این ها 
کامال نامشخص است و برای همین قیمت ها 
اگر ثابت باشــد و فرد بداند چقدر می خرد یا 
می فروشد و چقدر باید سود برای محصول خود 

بگذارد این ها دگرگون شده و جایگاه خود را از 
دست داده و ثبات ندارد

 صادرات شما در چه وضعیت است و 
به چه کشورهایی صادرات دارید؟

بله A صادرات بــه روســیه و آذربایجان و 
پاکستان داریم و از این طرف به عراق صادرات 
داریم و همکاری خوبی داریم. وضعیت صادرات 
در ســطح مناسبی اســت و در آینده نیز اگر 
فضای کســب وکار و قیمت ها و هزینه تولید 
بهتر شود، می تواند روی صادرات اثرگذار باشد. 
 آیا مشــکل تبادالت بانکی داشته 
اید و شرایط کرونا و تحریم روی صادرات 

تاثیر گذاشته است؟
. فضای کسب وکار کنونی روی همه فعالیت 
های تولیدی اثرگذار بوده است اما در عین حال 
شرکت ها تالش می کنند که در بازار بمانندو 
صادرات خود را حفــظ کنند و افزایش دهند. 
لذا مشکالت کنونی و فضای کسب وکار صد 
درصد تاثیر گذاشته اســت خصوصا بیماری 
کرونا خیلی تاثیرگذار در کار ما بوده است و در 
حال دست و پنجه نرم کردن هستیم امیدوارم 
بتوانیم در بازار بمانیم و در عرصه رقابت پیشتاز 

باشیم

شرکت "شیرین پسند" تولید کننده انواع فراورده های کاکائویی و شکالت در 9 سال اخیر، از   شیرینی جات سنتی و سوغات آذربایجان، گز و 
نوغان و باسلق گرفته تا انواع محصوالت صنعتی شامل انواع شکالت صبحانه، اسمارتیز، شکالت رودخانه ای و سنگی، انواع آبنبات چوبی و رژیمی 
خاص بدون قند را تولید کرده است.  یعقوب ستاری علیشاه  مدیرعامل شرکت شیرین پسند در گفت وگو با  نشریه “اقتصاد و نمایشگاه” در ارتباط با 

فعالیت 9 ساله این شرکت در عرصه تولید شیرین و شکالت سنتی و صنعتی،  نکات قابل توجهی را مطرح کرد.
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