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 صنایع غذایی به عنوان اساســی ترین نیاز انســان با 
گســترش تکنولوژی و تولید محصــوالت نوین تغییرات 
بسیاری را شــاهد بوده است. شــرایط کنونی زندگی در 
جوامع امروزی، بســیاری از عادت های غذایی انسان را 
تغییر داده و سبب افزایش استفاده از فرآورده های آماده 
شده اســت. صنایع غذایی در تعیین الگوی مصرف مردم 
جامعه و تامین سالمت آن اهرم اصلی محسوب می شود، 
به طوری که این صنعت با رشــد چشــمگیر در اقتصاد 
کشــور یکی از بزرگترین صنایع فعال در بخش خصوصی 
کشور به شــمار می رود. بســیاری از این پیشرفت ها به 
ســبب رشــد فناوری ها و نوآوری های صنایع مرتبط با 
شیرینی و شــکالت بوده و برخی دیگر به دلیل تغییرات 
 ذایقه و ســبک زندگی مــردم در کشــورهای مختلف

 بوده است.
صنعت شــکالت ایران در چهار دهه اخیر پیشــرفت 
چشمگیری داشته اســت، اما هنوز از ظرفیت باالیی برای 
ایجاد اشــتغال و باالبردن حجم صادرات غیرنفتی کشور 
برخوردار اســت. بخش زیادی از زنجیــره ارزش افزوده 
این صنعت از مواد و ماشــین آالت تولید و بسته بندی تا 
امکانات توزیع و فروش و منابع انســانی در ایران به حد 

قابل قبولی رسیده است.
نقش نمایشــگاه به منظور انتقال دانــش و تکنولوژی، 
بازاریابی و برندســازی بســیار حائز اهمیت می باشــد 
و  المللی ماشــین آالت  بین  نمایشــگاه  بیســتمین  و 
مــواد اولیه بیســکویت، شــیرینی و شــکالت ایران، 
نیز به عنــوان فضایی بــرای تعامل چنــد وجهی میان 
شــرکت های  صنایــع،  صاحبــان  تولیدکننــدگان، 
 دانش بنیان،متخصصان و مشتریان داخلی و خارجی برگزار

 می گردد.
سیاســت شــرکت ســهامی نمایشــگاه بین المللی 
ج.ا.ایران در ســال جاری، حمایت هرچه گســترده تر 
از کلیه فعاالن تولیــدی، خدماتی و تجاری در کشــور 
 اســت که در نهایت به رونــق اقتصادی کشــور کمک 

خواهد کرد.
و  المللی شیرینی  بین  نمایشــگاه  بیســتمین  برپایی 
شکالت ایران با توجه به تجربه های قبل، اهداف بازرگانی 
و تخصصی بیش از پیش مدنظر قرار گرفته و سعی گردیده 
است با برنامه های صحیح و موثر شرایط الزم جهت جذب 
شــرکت های کاماًل مرتبط با موضوع نمایشــگاه و بازدید 
متخصصین این رشــته از صنعت فراهم آید. برخی از این 
اهداف معرفــی آخرین دســتاوردهای داخلی و خارجی 
صنعت شــیرینی و شــکالت و صنایع وابســته، تبادل 
اطالعات و فناوری بین شرکت های داخلی و خارجی، جذب 
سرمایه گذار، رونق بخشیدن بیشــتر به صنعت داخلی و 
معرفی محصــوالت نهایی به بازدیدکنندگان می باشــد. 
در خاتمــه این جانب از تالش هایی که بــرای برپایی این 
نمایشگاه صورت گرفته صمیمانه قدردانی نموده و از همه 
صاحبان صنایع، متخصصان، واحدهای تولیدی و صادراتی 
که کاال و خدمات خود را عرضه می نمایند، سپاســگزاری 

می نمایم.

پیام دکتر حسن زمانی مشاور وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران به 

مناسبت برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت 
و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران

زنجیره ارزش افزوده
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 رشد قابل توجهی داشته است
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شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

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

جمشید مغازه ای دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران در گفت و گو با اقتصاد و نمایشگاه

 استقبال کم نظیر شرکت ها از بیستمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت
صنعت شیرینی و شکالت به عنوان یک 
صنعت پیشــرو ظرف دو دهه اخیر موفق 
شده اســت عالوه بر تامین نیازهای بازار 
داخلی ، با صادرات چشــمگیر محصوالت 
و ماشــین آالت مرغوب به ســایر کشــورها توانمندی 
های خود را بــه نمایش گذارد از ســوی دیگر می توان 
گفت نمایشگاه شیرینی شــکالت باعث ایجاد تحول دو 
دهه اخیر در این صنعت شده است، این صنعت به مدد 
همین نمایشگاه توانسته در بازارهای صادراتی حضوری 
موفق و رو به رشد داشــته باشد اگر نمایشگاه شیرینی و 
شکالت به طور منظم برگزار نمی شد، فعاالن و بازرگانان 
خارجی هرگز نمی توانستند از ظرفیت و توانمندی های 
ایران در حوزه تولید شــیرینی و شکالت آگاه شوند، هر 
سال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران 
نمایشگاه شیرینی و شکالت به عنوان یکی از مهمترین 
و برترین رویدادهای تجاری کشــور با حضور فعاالن این 
صنعت برگزار می شــود، این نمایشگاه که فعالیت خود 
را در ابتدای دهه هشــتاد با 2 هزار متــر مربع آغاز کرد 
و با رشد چشمگیر خود موفق شــد در سال ۹6 بالغ بر 
4۵ هزار متر مربع نمایشــگاهی را تحت پوشــش خود 
قرار دهد. هر چند ظرف دو ســال اخیر به دلیل تشدید 
تحریم ها و همه گیری کرونا این نمایشگاه همانند سایر 
نمایشگاه ها با مشکالتی عدیده ای مواجه شده است اما 
همچنان مورد استقبال فعاالن این صنعت قرار می گیرد.

جمشید مغازه ای دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، 
شــیرینی و شــکالت ایران در گفت و گو بــا اقتصاد و 
نمایشــگاه ها گفت: نمایشــگاه بین المللی شــیرینی و 
شــکالت علیرغم همه مشــکالت ناشــی از همه گیری 

کرونا، استقبال قابل توجهی روبرو شد.
رئیس انجمن بیسکویت، شــیرینی و شکالت با اشاره 
به اهداف برگزاری نمایشگاه شــیرینی و شکالت گفت: 
نمایش توانمندی ها و نوآوری های صنعت شــیرینی و 
شــکالت به عنوان یک صنعت پیشــرو از اهداف اصلی 

برگزاری این رویداد است.
جمشــید مغازه ای در ادامه با بیان اینکه نمایشــگاه 
شــیرینی و شــکالت جزو 3 نمایشــگاه برتر در کشور 
است خاطرنشان کرد: نمایشــگاه شیرینی و شکالت در 
سه بخش مختلف مواد اولیه، ماشین آالت و محصوالت 
تولیــدی برگزار می شــود و ما در بخش مــواد اولیه از 
گذشــته با انجمن واردکنندگان مــواد اولیه، در بخش 
ماشین آالت با انجمن ماشین ســازان و در دیگر زمینه 
ها از جمله در زمینه برگزاری نمایشگاه با نهادها و تشکل 

های مرتبط و فعال صنعت نمایشگاهی تعامل داریم.
وی با اشــاره بــه خودکفایی و تولید ماشــین آالت و 
کاالهای جدید صنعت شیرینی و شکالت گفت: در این 
نمایشــگاه قصد داریم از ماشــین آالتی و کاالهایی که 
پیش از این این از کشورهای دیگر وارد می شد و امروزه 
به دســت متخصصان و فعاالن این صنعت ســاخته می 

شود رونمایی کنیم.
وی با تاکید بر رقابتی بودن صنعت شیرینی و شکالت 
خاطرنشــان کرد: بخش اعظمی از این صنعت توســط 
بخش خصوصی اداره می شــود و هر ســاله نیز شــاهد 
پیشــرفت کمی و کیفی در زمینه کاالها و بســته بندی 
بوده ایم و تجار کشورهایی نظیر روسیه ترکیه، افغانستان 
و… از محصوالت با کیفیت ایرانی اسقبال می کنند در 
دوره های گذشته شــاهد عقد قراردهای تجاری زیادی 

فی مابین تجار ایرانی و خارجی بوده ایم هرچند در طی 
یکی دو ســال اخیر به دلیل مشکالت کرونا این موضوع 

کمرنگ شده است اما این موضوع موقتی است.
وی تاکیــد کرد: این صنعــت دارای ارزش افزوده باال، 
اشتغالزایی فراوان و ارزآوری است در نتیجه گردش مالی 
مناسبی دارد و همیشه شــاهد رونق و رشد قابل توجه 
ای بوده اســت. مغازه ای در پایان با اشاره به چالش ها و 
موانع پیش روی صنعت شیرینی و شکالت تصریح کرد: 
در حال حاضر این صنعت با دو مشــکل اساسی دست و 
پنجه نرم می کند، تهیه مــواد اولیه مورد نیاز با کیفیت 
و قیمت ثابت و مشکل نوســات ارزی که زمینه رقابت با 
سایر تولید کنندگان را در راســتای استمرار صادرات و 

عمل به تعهدات دچار مشکل می سازد .

علی معین مدیر نمایشگاه بین المللی آرد و نان

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت غالت، آرد و نان
 با رویکرد مانع زدایی و پشتیبانی از تولیدات داخلی

علی معیــن، مدیر عامل 
اطالعات  و  تجــارت  گروه 
همچنیــن  و   ITG
بیــن  نمایشــگاه  مدیــر 
المللی آرد و نان در گفتگــو با اقتصاد و 
نمایشــگاه گفت: پس از وقفه ای طوالنی 
به علــت همه گیــری کرونــا، برگزاری 
نقطه عطفی   2021IBEX نمایشــگاه 
 در صنعت آرد و نان کشــور محســوب 

می شود.
مدیر نمایشــگاه بین المللی آرد و نان 
افزود: در نمایشگاه امسال نزدیک به 70 
شرکت داخلی و دو شرکت از کشورهای 
آلمان و ترکیــه در فضای نمایشــگاهی 
به وســعت 6 هزار متر مربــع از آخرین 
محصوالت،نــوآوری ها و دســتاوردهای 

خود رونمایی می کنند.
وی تاکید کرد: نمایشــگاه بین المللی 
صنعت غالت، آرد و نان بــا رویکرد مانع 
زدایی و پشــتیبانی از تولیــدات داخلی 
فراهــم کــردن بســترهای صادراتی  و 
برگــزار  کننــدگان  مشــارکت   بــرای 

می شود.
معین با اشــاره بــه اینکه تعــدادی از 
ســفارت خانه های خارجی از این رویداد 
بازدید خواهند کرد اظهار داشت: علیرغم 

اینکه برگــزاری این نمایشــگاه در هاله 
ای از ابهــام بود ما با کمــک رایزن های 
اقتصادی  از  سفارتخانه های کشورهای 
هدف بــرای حضور در نمایشــگاه دعوت 
کردیم تا بتوانیم بســترهای صادراتی را 
برای مشــارکت کنندگان داخلی فراهم 

کنیم.
وی افزود: ســیزدهمین نمایشگاه بین 
المللی صنعت غــالت، آرد و نان اهدافی 
چون  فرهنگ ســازی و اصــالح الگوی 
تولید و مصرف غالت، آرد و نان،  افزایش 
ســطح فعالیت های تجاری و ســرمایه 

گذاری در صنعــت غــالت، آرد و نان ، 
حرکت سازمان یافته در بخش خصوصی 
در زنجیــره تولیــد و تامین مــواد اولیه 
تولید نان، بستر ســازی الزم جهت ارائه 
حداکثری ظرفیتها و توانمندیهای شرکت 
هــای داخلــی در عرصه ماشــین آالت 
صنایع مرتبط با صنعت غالت، آرد و نان، 
ایجاد بســتر تعامل و همکاریهای بیشتر 
در صنعت آرد و نان کشــور و ایجاد بستر 
صادرات در راســتای حمایت از تولیدات 

داخلی برگزار می شود.
 IBEX  معین با بیان اینکه نمایشگاه

یکی از شاخص ترین رویدادهای جهانی 
نان و آرد محســوب می شود خاطرنشان 
کرد: کمتر شــرکتی در دنیا است که این 

نمایشگاه را نشناسد.
وی تاکید کرد: برگزاری نمایشــگاه آرد 
و نان تاثیر بســزایی در رونق صنعت آرد 
و نان کشــور ایفا می کند؛ برگزاری این 
رویداد دستاورد مهمی محسوب می شود 
و مشــارکت کنندگان از برگــزاری این 

نمایشگاه ابراز رضایت کرده اند.
معین افزود: ایــن دوره از نمایشــگاه 
بــا حضــور گروههــای کاالیــی نظیر 
تولیدکنندگان  آرد انبارغله و ســیلوها، 
تجهیزات آزمایشگاهی مخمرهای وآنزیم 
هــای نانوایــی، تولیدکنندگان ماشــین 
آالت، تنورها، اجاق ها و ســایر تجهیزات 
نانوایی، اتحادیه ها، صنایع و سازمان های 

مربوطه برپا خواهد شد.
وی در پایــان با بیان اینکــه برگزاری 
نمایشــگاه ها نقــش مهمــی در ایجاد 
اشتغال، توسعه صنایع و افزایش صادرات 
کشــور ایفا می کند تصریح کرد: هر یک 
متر مربع فضای نمایشگاهی باعث ایجاد 
۵ روز اشــتغال برای یک فرد می شود و 
امیدواریــم روند برگزاری نمایشــگاه ها 

ادامه پیدا کند.

»سیدجواد ساداتی نژاد« وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه های صنایع غذایی 

 قیمت هر کیلو سبوس تا پایان سال ۱۴۰۰ تومان تثبیت شد

  »سیدجواد ساداتی نژاد« وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
های صنایع غذایی، سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت غالت، آرد و 
نان که به طور همزمان با بیســت و هشتمین نمایشگاه بین المللی »صنایع 
کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته – ایران آگروفود 2021«، 
بیستمین نمایشگاه شیرینی و شکالت افتتاح شد، با اشاره به مصوبه کارگروه 
تنظیم بازار برای قیمت سبوس، گفت: قیمت هر کیلوگرم سبوس طبق مصوبه 

تنظیم بازار تا پایان امسال همان یک هزار و 400 تومان باقی می ماند.
وی در محل نمایشگاه های بین المللی صنایع غذایی تهران، درباره کاهش 
تولید گندم در کشور در جمع خبرنگاران افزود: امسال به دلیل خشکسالی، 
تولید گندم طبق پیش بینی نبوده به طوری که اکنون بیش از 4.۵ میلیون تن 

گندم خریداری شده است و نیاز مازاد بر این میزان، وارد خواهد شد.

وزیر جهاد کشــاورزی درخصوص تولید برنج در کشور هم اظهار 
داشت: امسال خشکسالی بی ســابقه ای داشتیم در برخی محصوالت 
مانند گندم و برنج موثر بود و در برنج 1۸ درصد کاهش تولید داشتیم. 
این میزان کاهش بر بازار عرضه و تقاضا و قیمت اثرگذار است.مشکل 
و کمبودی در تامین و تدارک برنج خارجی نداریم و شرکت بازرگانی 
دولتی هم از هفته گذشته که بازار دچار نوســان شد، عرضه خود را 

شروع کرده و این عرضه ادامه خواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشــت: طبق قانون از ابتدای مرداد تا آخر آبان 
ماه که فصل برداشت برنج است، برای حمایت از کشاورزان ممنوعیت واردات 
داریم و واردات در قبل از ممنوعیت و بعد از پایان ممنوعیت انجام می شــود.
تالش ما این اســت که در حوزه کاالهای اساســی، بازار به آرامش برسد و از 
همراهی خوب اتحادیه های صنعت طیور با وزارت جهاد کشــاورزی تشــکر 

می کنم.
ساداتی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود افزود: یکی از رویدادهایی که 
در تمام دنیا، در حوزه های کشاورزی برای معرفی دستاوردهای جدید در این 
حوزه انجام می شود، برپایی نمایشگاه است که در این نمایشگاه ها، شرکت ها، 
متقاضیان و بازدیدکنندگان با صنایع و تکنولوژی های نوین در بخش کشاورزی 
آشنا می شوند و قدرت انتخاب خواهند داشــت.در حاشیه این نمایشگاه ها، 
نخبگان بخش با هم تبادل اطالعات می کنند و می تواند در رونق صنایع غذایی 

موثر باشد.
این نمایشگاه ها از امروز چهارشنبه 31 شهریور تا 3 مهر ماه 1400 با رعایت 
کامل پروتکل های اعالمی ســتاد ملی کرونا در محل دائمی نمایشــگاه های 

بین المللی تهران برگزار می شود.
بیستمین نمایشگاه بین المللی شــیرینی و شکالت  و بیست و هشتمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع کشــاورزي، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع 
وابســته “ایران آگروفود 2021 با حضور صادقــی نیارکی معاون امور صنایع 
وزارت صمت، دکتر زمانی مشاور وزیرصمت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران و جمعی از سفرای کشورهای 

خارجی افتتاح شد. 
از سوی دیگر سیزدهمین نمایشــگاه بین  المللی صنعت غالت، آرد و نان 
با حضور ســید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشــاورزی، دکتر زمانی مشاور 
وزیرصمت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین 

المللی تهران و جمعی دیگری از مقامات افتتاح شد.
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شماره 380 - مهر 61400

پوپک کاویانی مدیر حوزه ریاست شرکت کیک و کلوچه »درنا«:
»درنا« معرفی کننده نسل نوین کیک ها است

به  آذریاپ  شــرکت 
عنــوان برنــد اول در 
آالت  ماشــین  صنعت 
کشــور  در  نانوایــی 
پیشگام اســت. اقتصاد و نمایشگاه با 
محبوب خدایی کلوانق مدیرعامل گروه 
صنعتی آذریاپ گفت و گویی انجام داده 

است که می خوانید:
 لطفا تاریخچه ای از فعالیت های 
شــرکت آذریاپ را برای مخاطبان ما 

تشریح کنید؟
 از سال 13۸0 با اختراع و تولید نخستین 
دستگاه نانوایی مدرن، کار خود را شروع کردم 
و با دلگرمی و انگیزه ای که به دلیل استقبال 
بازار از نخســیتن اختــراع و تولید اینجانب 
بدســت آوردم توانســتم با اختراع و تولید 
دستگاههای بیشتر تحت برند »مرمرپخت« 
فعالیت خود در صنعت نان را تداوم بخشیده 
و نهایتا در سال 13۹0با عالمت تجاری ثبت 
شــده »آذریاپ« توانســتم به عنوان عرضه 
کننده پیشگام دســتگاههای مدرن نانوایی 
جایگاه خود را در این صنعت مستحکم کنم. 
امروزه شرکت صنایع آذریاپ تبریز با عالمت 
تجاری »گروه صنعتــی آذریاپ« بزرگترین 
تولیدکننــده و عرضه کننده ماشــین آالت 

نانوایی در سطح کشور است.
 فعالیت های شــرکت آذریاپ را 

تشریح کنید ؟
امروزه شرکت آذریاپ با تمرکز بر صنعت 
نان و نانوایی مشغول انجام فعالیتهای مختلف 
در این ضنعت اســت. برخی ایــن فعالیتها 
عبارتند از: تحقیق و توسعه محصوالت کامال 
بومی برای صنعت نان و نانوایی، بومی سازی 
و همگام سازی دستگاههای خارجی با ذائقه 
ایرانی، تولید دســتگاههای و ماشــین آالت 
مدرن برای پخت نــان ایرانی کامال منطبق 
با ذائقه ایرانیان، توزیع و پخش دستگاههای 
تولید در ســطح کشــور،خدمات رسانی و 
تامین قطعات دستگاههای نانوایی در سطح 
کشــور، مطالعه مداوم بازار برای شناســایی 
نیازها و خواسته مصرف کنندگان و صادرات 

دســتگاههای و ماشــین آالت پخت نان به 
کشورهای همسایه و دیگر کشورها

خوشبختانه با اســتقبالی که کشورهای 
خارجی و بخصوص کشورهای حوزه تمدن 
ایرانی از دستگاههای تولیدی شرکت آذریاپ 
بعمل آورده اند امروزه شرکت آذریاپ عالوه بر 
توزیع در داخل کشــور محصوالت خود را به 

کشورهای دیگر صادر می کند.
محصوالت شما چه مزیت ها و ویژگی 
های منحصر به فردی دارد؟ در نمایشگاه 
امســال از چه محصوالتی رونمایی می 

کنید؟
مهمتریــن مزیت دســتگاههای تولیدی 
آذریاپ وجود عنصر نوآوری و به صرفه بودن 
آنها برای نانوایان است زیرا شرکت آذریاپ با 
تحقیق و توسعه سیســتماتیک سعی کرده 
است دستگاههایی اختراع کرده و تولید کند 
که هزینه های نانوایان را به طور قابل مالحظه 
ای کاهــش داده و اقتصاد نانوایــان را بهبود 
بخشد. به همین جهت دستگاههای تولیدی 
این شــرکت همواره با اســتقبال چشمگیر 
مشــتریان عزیز که همان قشر زحمت کش 
نانوایان هستند واقع می شوند. مزیت بعدی 
دستگاههای تولیدی شرکت آذریاپ کیفیت 
و ماندگاری این محصوالت است که در طول 
سالهای مورد استفاده به خوبی فعالیت داشته 
و مورد اســتفاده واقع می شوند.مزیت دیگر 
شرکت آذریاپ نسبت به ســایر شرکتهای 
رقیــب، خدمات رســانی و تامیــن قطعات 
گسترده ماشین آالت نانوایی در سراسر کشو 
است که از طریق شبکه گسترده نمایندگی 
در سطح کشور انجام می شود.  در کنار تمام 
موارد گفته شده زیبایی و اشغال فضای کمتر 
از دیگر مزیتهای دستگاههای تولیدی شرکت 
آذریاپ می باشد. در نمایشگاه امسال دستگاه 
کانتر نان و پکیج کامل اتوماســیون نانوایی 

رونمایی خواهند شد. 
چــه  صــادرات  عرصــه  در   

دستاوردهایی داشته است؟ 
شــرکت آذریاپ عالوه بر توجه به تولید 
و فروش در داخل کشــور در عرصه صادرات 

هم بســیار فعال اســت. در ســالهای اخیر  
خوشبختانه با دایر شــدن نمایندگی فروش 
شرکت در کشــورهای آذربایجان، ارمنستان 
و ترکیه دستگاههای تولیدی شرکت آذریاپ 
در این کشورها مشــتریان خود را به خوبی 
یافته اســت. عالوه بر این با کسب استاندارد 
اروپا )CE(  مشــکالت مربوط به ارســال و 
ترخیص محصوالت تولیدی شرکت آذریاپ 
در کشــورهای اروپایی و غیره مرتفع شده و 
محصوالت شــرکت به این کشــورها ارسال 
می شود. در کنار فروش و ارسال محصوالت 
شرکت به کشورهای خارجی، ایرانیان ساکن 
در آمریکای شمالی، استرالیا، روسیه و حتی 
آمریــکای التین مشــتریان قابــل توجهی  
هســتند که با خرید دستگاههای ما شخصا 
نسبت به ارســال آن به کشورهای ساکن در 

آنجا اقدام می کنند.
 آذریاپ تاکنون موفق به کسب چه 

افتخارات و دستاوردهایی شده است؟
شرکت آذریاپ هم اکنون بزرگترین تولید 
کننده و عرضه کننده ماشین آالت نانوایی در 
کشور است. این شرکت به عنوان برند اول در 
صنعت ماشین آالت نانوایی  کشور پیشگام 
است. به جرات می توان گفت که در صنعت 
ماشــین آالت نانوایی هیچ شرکتی به اندازه 
آذریاپ اقتصاد نانوایی را تقویت نکرده است و 
هیچ شرکتی به اندازه شرکت آذریاپ ضایعات 
نان را کاهش نداده اســت. با این دستاوردها 
نان لواش ایرانی که در حال انقراض بود جانی 

دوباره گرفته است. 

محبوب خدایی کلوانق مدیرعامل گروه صنعتی آذریاپ:

شرکت آذریاپ بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده 
ماشین آالت نانوایی در کشور

پایه های نخست گروه صنایع غذایی درنا با تاسیس اولین کارخانه 
تولید کیک در سال 1344 در میدان امام حسین توسط پدر خانواده 
حاج میرزاآقا رسولوی بنا نهاده شــد. اولین نامی که این محصول به 
خود گرفت کیک رسولوی بود. پسران ایشــان در ادامه این حرکت و 
با پشتوانه ای از تجربه و دانش روز، شرکت بیسکو الرج را در کیلومتر 
2۸ جاده مخصوص تهران - کرج تاسیس نموده و برند درنا را به خانواده 
کیک و کلوچه ایران معرفی نمودند. و اینک این مجموعه افتخار دارد 
که بعنوان واحد نمونه استاندارد معرفی شده است. در سال 13۸۹ گروه 
صنایع غذایی درنا جهت نیل به اهداف حرفه ای با هدف تامین، توزیع و 

فروش محصوالت با برند درنا، شرکت اریکه درنا را بنا نهادند.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری نمایشگاه شیرینی و 
شکالت با پوپک کاویانی مدیر حوزه ریاست شرکت کیک و کلوچه درنا 

گفت و گویی انجام داده است که می خوانید:

 ضمن معرفی خود،  سوابق اجرایی تان را شرح دهید؟
 اینجانب پوپک کاویانی مدیر حوزه ریاست شرکت کیک و کلوچه 

درنا هستم و بیش از 20 سال سابقه کار در زمینه دارم. 
 فعالیت های شرکت بیسکوالرج را تشریح کنید ؟

گــروه کارخانجات صنایع غذایــی درنا با بیش از نیم قرن ســابقه 
تولیدکننده انواع کیک، کلوچه، بیسکویت، شکالت و محصوالت پودری 
مانند پودر کیک، پودر پن کیک فوری، و همچنین بیش از هشتاد نوع 
محصول در اوزان و طعم های مختلف و مرغوب، به یکی از قطب های 
این صنعت در خاورمیانه تبدیل اســت. کارخانه بیســکوالرج درنا در 
مساحتی به وسعت حدود 1۵000متر مربع با 12 خط تولید کیک و 
انواع پودر کیک، مشغول به فعالیت می باشد. به اذعان کمپانی مزدک 
ژاپن به عنوان شرکت سازنده خط تولید پن کیک، گروه صنایع غذایی 
درنا بهترین کیفیت محصوالت تولیدی را نسبت به سایر شرکت های 

تولید کننده در کشور های دیگر دارا می باشد.
 محصوالت شــما چه مزیت ها و ویژگی های منحصر به 

فردی دارد؟ 
ویژگی محصوالت ما باال بودن شاخص کیفی و بسته بندی و تنوع 

آن است و اینکه درنا همیشه معرفی کننده نسل نوین کیک ها است. 
 برای گســترش فعالیت های خود چه برنامه و طرح های 

توسعه ای در دست اقدام دارید؟
 مهمترین فعالیت درنا ارائه تنوع کاال و محصوالت برای طیف مختلف 
مردم با سلیقه های مختلف اســت . همچنین به روز بودن تکنولوژی 
تولید نیز از اهم اهداف درنا است و اینکه در بازارهای صادراتی بتوانیم 

نماینده شایسته ای برای نام ایران باشیم. 
درنا تاکنون موفق به کسب چه افتخارات و دستاوردهایی شده است؟ 
کسب استانداردهای ملی و بین المللی به عنوان پیشرو در این صنعت 
و همچنین انتخاب شــرکت درنا به عنوان واحد نمونه برتر کیفی در 
سطح ملی و استانی و واحد منتخب حمایت از مصرف کننده از شاخص 

ترین افتخارات درنا است.
 در زمینه مشتری مداری چه گام هایی برداشته اید؟

یکی از مهمترین اصول در شــرکت ما متعهد بودن به مشــتریان 
است، بر این اساس توجه به نیازهای مشتریان و تولید محصول با تنوع 
و کیفیت باال در راس برنامه های ما قرار دارد، همچنین رســیدگی به 
شکایات مشتریان طی سالیان متمادی از دیگر اقداماتی بوده است که 

در این واحد صنعتی به خوبی اجرا می شود.
 فعالیت شما چه نقشی در افزایش اشتغال زایی داشته و 

چه برنامه ای برای افزایش آن دارید؟ 
با طرح توســعه ای که در طی 2 سال اخیر داشــتیم تعداد نفرات 
شاغل در این مجموعه حدود ۵0 درصد افزایش داشته و با ادامه یافتن 
این طرح ها قصد داریــم زمینه های الزم را بــرای فعالیت جوانان و 

متخصصان فراهم کنیم.
 با چه مشکالتی مواجه هستید و چه راهکاری ای برای حل 

آن ها پیشنهاد می کنید؟ 
ورود مواد اولیه و مشکالت مربوط به ترخیص کاال وگمرک مهمترین 
مانع شرکت های تولیدی است که امیدواریم با کمک نهادهای مسئول 
زمینه های الزم برای رشد و توسعه فعالیت های تولیدکنندگان کشور 

فراهم شود.
 در عرصه صادرات چه دستاوردهایی داشته است؟ 

با توجه به طرح توسعه ای که داشتیم امکان صادرات برای ما مهیا 
شد و فصل جدید از فروش برای ما در اذربایجان عراق پاکستان و سایر 

کشورها شکل گرفت.
 چه ارزیابی از وضعیت صنعت شــیرینی و شکالت ایران 
دارید؟  برای بهبود این صنعت در ایــران چه راهکارهایی را 

پیشنهاد می کنید؟ 
با توجه به تنوع محصول و بســته بندی و باال بــودن کیفیت این 
گــروه از محصــوالت در صورتیکه امکانــات برای تولیــد کنندگان 
فراهم شــود عالوه بر اینکه از ورود محصــوالت خارجی میتواند کم 
کند ) چــون تقاضا زیاد نخواهــد بود ( بلکه امــکان معرفی و رقابت 
 این محصــوالت در بازارهــای صادراتــی را  به راحتی امــکان پذیر

 خواهد کرد .
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صادرات آرد ایران به کشورهای همســایه طی ســال های اخیر باتوجه به تحریم ها، افزایش نرخ ارز و 
همچنین بحران کرونا رو به افول قرار گرفته اســت و عالوه بر این به تازگی نیز شاهد تغییر سیاست های 
وارداتی و صادراتی در برخی از کشورها همچون کاهش ارزش دینار در عراق و تعیین تعرفه های صادراتی در 
روسیه هستیم. اگرچه صادرات آرد از ایران به سایر کشورها همچون سال های گذشته در حال انجام است اما 
نکته قابل توجه حجم آن است که حجم صادرات به مرور زمان کاهش یافته است. کارخانه آرد اطهر به عنوان 
بزرگترین صادرکننده آرد کشــور از محل ورود موقت گندم، در حال حاضر با چالش های فراوان و کاهش 

صادرات نسبت به سال های ۹6 و۹7 مواجه شده است
ابتدا در خصوص عمده مشکالت صادرات آرد از محل ورود موقت: مسئله اول سردرگمی کارخانجات آرد 
در خصوص رفع تعهد ارزی اســت به این معنا که علی رغم صدور بخشنامه ای از سوی وزارت اقتصاد امور 
دارایی مبنی بر معافیت بازگشت ارز برای صادرات بیش از ۸0 درصد از مواد اولیه وارداتی، سیاست یک بام 
و چند هوای بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی منجر به تشویش صادرکنندگان و صاحبان سرمایه 

شده است.
دومین عامل کاهش صادرات آرد نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت تمام شده گندم وارداتی است به گونه 
ای که به طور مثال سرمایه الزم برای واردات 3 هزارتن گندم در مقایسه با سال قبل با رشد 3 برابری روبرو 

بوده است.
سومین و مهمترین عامل کاهش صادرات آرد، بحث حمل و نقل است به این معنا که تعرفه حمل و نقل 
داخلی به ویژه طی یک سال گذشته با افزایش سه برابری مواجه شده است و از آنجاییکه صادرات آرد تنها 
دارای سود حداقلی در هر تن اســت لذا نرخ حمل و نقل یکی از مقوله های مهم برای رقابت در بازار بین 
المللی صادرات آرد اســت و منجر به از دست رفتن توان رقابتی ما در بازار عراق شده است. متاسفانه بر اثر 
عدم حمایت دولت و ارگان های ذیربط از این موضوع، با کاهش صادرات مواجه هستیم چراکه محموله های 
صادراتی با حمل و نقل داخلی به مبادی خروجی کشور ارسال می گردند و افزایش نرخ حمل و نقل، قیمت 

تمام شده محصول لب مرز را افزایش و تمایل به خرید کاالی آرد ایرانی را کاهش می دهد.
مطلب بعدی در مورد حمل و نقل این است که در سال 2016 سندیکای کامیون داران بین کشور ترکیه و 
عراق تفاهم نامه ای امضا نمودند که طی آن کامیون های ارسالی از مبدا ترکیه در  خاک کشور عراق ) درب 
انبار خریدار( تخلیه شوند و سود محموله های حامل آرد از مبدا را افزایش دهند اما متاسفانه این موضوع 
در ایران مصداقی ندارد و محموله های صادراتی از مبدا ایران در مرز خروجی ، به کامیون عراقی منتقل می 

شوند. چهارمین عامل کاهش صادرات آرد در ارتباط با بحران کرونا ایجاد شد؛ به این معنا که پس از شیوع 
ویروس کرونا صادرات غالت از روسیه به دلیل محدودیت اعمالی )اردیبشهت تا تیر ماه( صادرات آرد ایران 
حتی از سوی بزرگترین صادرکننده آرد )مجموعه اطهر( را با کاهش روبرو کرد. به این معنا که در واقع در این 
بازه زمانی، پروسه اداری حمل گندم روسیه از مبدا ترکیه به سمت ایران به دلیل کرونا از طریق راه دریایی 
طوالنی شده بود و در نهایت با کاهش صادرات مواجه شدیم. در این میان ترکیه این بحران را مدیریت کرد 
و با توجه به عدم دسترسی به گندم روسیه ) ترکیه نیز تنها از طریق عبور موقت اجازه صادرات دارد( طی 
یک ضمانتنامه بانکی به کارخانه ها اجازه صادرات آرد از محل گندم داخلی را داد تا پس از برطرف شــدن 
محدودیت واردات گندم از روسیه، این حجم گندم را جایگزین کنند لذا ترکیه با این روش جایگاه خود را در 

بازار عراق ثابت تر کرد.
کاهش ارزش دینار در برابر دالر، صادرات آرد ایران و سایر کشورها را به عراق تحت الشعاع قرار خواهد داد 
: در حال حاضر دولت عراق پس از کاهش ارزش دینار در برابر دالر، سیاست واضحی برای واردات آرد وضع 
نکرده است چراکه مسائل عمیق تری در این کشور وجود دارد که شامل تامین بودجه برای پرداخت حقوق 
کارکنان دولت می شود و همچنین به دلیل توسعه کارخانجات آردسازی عراق مخصوصا در اقلیم کردستان 
طی یکی دو سال اخیر به نظر می رســد که رفته رفته بازار صادراتی عراق تنگ تر شود و در تولید آرد به 
خودکفایی نزدیک شوند لذا مجموعه اطهر درصدد کشف بازارهای جدید در کشورهای منطقه و کشورهایی 
که امکان صادرات به آن ها وجود دارد ، می باشد. همانطور که حدود یکسال است در صادرات به افغانستان 

نیز فعال هستیم.
با اشاره به اینکه آرد خبازی حدود 70 درصد، آرد نول حدود 20 درصد و آرد ستاره نیز 10 درصد سهم 
صادرات آرد به کشور عراق را تشــکیل می دهند، در ادامه به خصوصیات صادرات آرد به اقلیم کردستان 
، عراق مرکزی و جنوب عراق اشــاره کرد و گفت: در اقلیم کردســتان عراق با توجه به شرایط اقتصادی و 
اجتماعی موجود، امکان فروش محصول با سود بیشتر نسبت به جنوب و مرکز وجود دارد و همینطور تفاوت 
فرهنگی در اقلیم کردستان با جنوب و مرکز که اقلیم کردستان بیشتر تابع فرهنگ ترکیه و جنوب و مرکز 
تابع فرهنگ شبه جزیره عربستان اســت؛ منجر به بروز تفاوت در نوع آرد صادراتی به این دو منطقه شده 
است. عالوه بر این به دلیل درگیری های موجود در جنوب و مرکز عراق، اقلیم کردستان آرام تر بوده و برای 

صادرات شرایط بهتری در مقایسه با جنوب و مرکز  عراق دارد.
سیاست های جدید صادراتی کشور روسیه و تاثیر آن بر قیمت گندم: در خصوص سیاست های جدید 
کشور روسیه و تاثیر آن بر قیمت گندم ورود موقت توسط تجار ایرانی ، اخیرا احتمال وضع محدودیت های 
بیشتر برای صادرات گندم و حتی سایر غالت از مبدا روسیه به کل دنیا وجود دارد که در صورت عملی شدن 
آن ایران نیز از این قانون مستثنی نخواهد بود. این قانون می تواند شامل توقف و محدودیت های صادراتی از 
فصل برداشت سال 2021 به مدت 4 تا ۵ ماه )به جز شرکت هایی که از قبل گندم تهیه و مجوز اختصاصی 
گرفته اند( شود. همچنین احتمال دارد حتی برای صادرکنندگانی که مجوز دارند نیز عوارض حدود 20 تا 

2۵ دالری به ازای هر تن گندم وضع کنند به همین دلیل زمزمه های افزایش قیمت غالت وجود دارد.
عالوه بر این پیش بینی می شود که حتی تعیین عوارض برای صادرات در روسیه نیز به دلیل حمایت از 
مصرف کننده داخلی صورت گیرد زیرا قیمت گندم، آرد و مشتقات آن طی سال 2020 پس از کرونا افزایش 
بی سابقه داشته است. در واقع اگر برای گندم روسیه که از کشاورز خریداری می شود، عوارض تعیین گردد؛ 
تجاری که اقدام به صادرات گندم از مبدا روسیه می کنند مجبور به کاهش قیمت پیشنهادی به کشاورز و 
یا کاهش سود خود خواهند شد چراکه به منظور رقابت در بازار جهانی و با گندم استرالیا، اکراین و آلمان که 

تازه شروع به برداشت و صادرات کرده اند؛ چاره ای جز این ندارند.

ایوب قشنگچی مدیرعامل شرکت» آرد اطهر«

ضرورت حمایت از صادرات آرد به کشورهای همسایه 

یادداشت

ایوب فشنگچی مدیرعامل شرکت »آرد اطهر«:

چشم انداز تولید روزانه 1000 تن انواع 
آردهای تخصصی در «»آرد اطهر«

ایوب فشــنگچی با اشــاره به تاریخچه فعالیت آرد اطهر گفــت: آرد اطهر با 
رویکرد تبدیل شدن به تولید کننده برتر آردهای تخصصی کشور، فعالیت خود 
را از سال 136۹ با ظرفیت روزانه ۸0 تن در استان آذربایجان شرقی شهرستان 
بناب آغاز نمود و از همان ابتدا با اســتقبال بی نظیر مصرف کنندگان به عنوان 
یکی از موفق ترین کارخانجات در منطقه شــناخته شد .در مسیر توسعه با به 
کارگیری تکنولوژی مدرن و روز، راه انــدازی خط دوم و افزایش تولید به 600 
تن در روز با ایجاد تنوع در تولید محصول، در حال حاضر 2۹ نوع آرد تخصصی 

تولید می نماید. 
مدیرعامــل شــرکت آرد اطهر بــا بیــان اینکه چشــم انداز شــرکت آرد 
اطهــر تولید روزانــه 1000 تن انــواع آردهای تخصصی اســت اظهــار کرد: 
در حــال حاضر کارخانــه با تولیــد 2۹ نــوع آرد تخصصی در بــازار داخلی 
و بــازار خارجی ) عراق و افغانســتان( محصوالت خود را تحــت 4 نام تجاری: 
آرد اطهر ، آرد شــیرین اطهــر،  آرد بشــارت ، آرد رزقانه  را در کیســه های 
 2۵ و ۵0 کیلویــی و در بســته بندی هــای 1 و 2 و ۵ کیلویی به مشــتریان 

عرضه می کند.
وی با تاکید بر تنوع محصوالت آرد اطهر خاطرنشــان کرد: آرد اطهر در این 
مسیر رشد و توســعه، عالوه بر متمایز شدن از لحاظ تکنولوژی و حفظ کیفیت 
برتر محصوالت تولیدی خود، بیشــتر تالش خود را در راســتای جلب رضایت 
مشتریان از لحاظ کیفیت متمرکز نموده اســت. بدین منظور می توان افزایش 
مداوم ظرفیت تولید در طی سال های گذشته، تنوع سازی محصوالت تولیدی 
و همچنیــن ایجاد و بهره گیــری از بخش تحقیقــات )R&D( و بخش ویژه 

کنترل کیفی و آزمایشگاه مرجع نام برد. 
ایوب فشــنگچی در پایان خاطرنشــان کرد: یکی از بزرگترین دغدغه های 
مصرف کنندگان صنایــع آردی، اطمینان از ثبات کیفیــت مواد اولیه مصرفی 
می باشد که تأثیر مستقیمی بر افزایش ضایعات تولید دارد و شرکت آرد اطهر 
با افزایش قدرت ذخیره سازی گندم و همچنین با ایجاد سیلوهای گندم مجزا، 
سعی در جداســازی گندم در ابتدای ورود به کارخانه نموده است تا بتواند آرد 
تولید خود را به دور از نوسانات کیفی و فصلی، تولید و با حفظ ثبات کیفیت به 

مشتریان خود تحویل دهد.
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بیستمین منایشگاه بین املللی شیرینی و شکالت  
و سیزدهمین منایشگاه »آرد و نان « به روایت تصویر

بستنی ظفر- سالن 6 ستاک- سالن خلیج فارس

فرخنده- سالن خلیج فارس

38Bگروه صنعتی ولی زاده چرخ پارس- سالن

38Bگروه صنعتی آذریاب - سالن

ترشی سون- سالن خلیج فارس

باراکا-سالن41

روزبه شکالت-سالن خلیج فارس

گزارش تصویری
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گزارش تصویری

 رعایت  پروتکل  های بهداشتی در نـمـایـشگاه های در حال برگزاری  به روایت تصویر

بهروز فضل اللهی مدیر عامل شرکت »ترشی سون«
عرضه محصوالت »ترشی سون« متناسب با سلیقه مشتری در بازار داخلی و صادراتی 

شرکت رضوان شکالت با برند باراکا از سال 1373 به 
صورت رسمی و حرفه ای توسط برادران بایرامی آذر، کار 
خود را آغاز کرد و هم اکنــون بالغ بر 7۵0 نفر و در گروه 
سرمایه و تجارت رضوان بیش از 2200 نفر حضور دائم و 
مستمر دارند. اقتصاد و نمایشگاه در حاشیه نمایشگاه بین المللی شیرینی 
و شکالت با مهدی بلوغی مدیرعامل شرکت رضوان شکالت گفت و گویی 

انجام داده است که می خوانید:
 رضوان شکالت چه محصوالت و خدماتی را ارائه می دهد؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که شــرکت رضوان شکالت در چهار 
گروه اصلی در حال فعالیت است: گروه محصوالت فانتزی: شامل محصوالت 
پذیرایــی، کادویی، تک نفــره، فله، انــواع محصوالت پودری و شــکالت 
صبحانه؛گروه محصوالت صنعتی: شامل انواع محصوالت مورد نیاز در صنایع 
بســتنی، لبنی، کارخانجات کیک  کلوچه و صنایــع نان؛گروه محصوالت 
قنادی: شامل انواع روکش های کیک، مغزی کیک، ژل های قنادی، کرمفیل 
، فوندانت و انواع محصوالت تزئینی و گروه محصوالت دست ســاز: شــامل 
محصوالت قالبی، ترافل و محصوالت روکشی که تماماً با دست و کامالً مشابه 
شکالت های بلژیکی تولید می شود و در سالهای گذشته با برند بارشین اقدام 

به تولید پشمک با طعم ها و بسته بندی های متفاوت نموده است.
 محصوالت شرکت رضوان شکالت دارای چه مزیت های کیفی 

است؟
 شــرکت رضوان شــکالت با بیش از 42 ســال فعالیت در زمینه تولید 
انواع شیرینی و شــکالت با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و منابع انسانی 
متخصص و کارآمد داخلی ســعی بر آن داشــت تا محصوالتی با کیفیت 
جهانی در اختیار مصرف کنندگان داخلی و خارجی قــرار دهد از این رو با 
توجه به هزینه های زیــاد واردات این گروه صنعتی با تکیه بر دانش داخلی 
بیشتر ملزومات خود را با استفاده از شــرکت های درون گروه خود تامین 
می نماید و  به جهت کاهش قیمت مصرف کننده از شرکت پخش سراسری 
و شعبات سراسرکشور جهت فروش محصوالت و ارائه آنها به مصرف کننده 

نهایی استفاده می کند.
 از چه محصولی در نمایشگاه رونمایی می کنید؟

گروه صنعتی باراکا در تالش اســت تا محصول شکالت که یک خوراکی 
غیر سنتی برای ملیت ایرانی است را با استفاده از متخصصین تغذیه و تحقیق 
و توسعه هر چه بیشــتر به ذائقه ایرانی نزدیک کند. از اینرو اقدام به تولید 
پشــمک با روکش کاکائو با طعم های مختلف و مناسب ذائقه های متفاوت 

نموده است که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد.
 برای توسعه فعالیت های خود چه برنامه ای دارید؟

شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در سه سال گذشته موجب کاهش کیفیت 
زندگی شهروندان شده است ولی پیرو منویات مقام معظم رهبری در جهت 
حمایت از تولید، گروه صنعتی باراکا بصورت پایدار در جهت توسعه شرکت ها 
و خطوط تولید و افزایش کیفیت محصوالت گام برمی دارد و همواره از منابع 
انسانی متخصص خود که سرمایه اصلی این سازمان است در جهت نیل به 

این اهداف بهره خواهد برد.
 در زمینه مشتری مداری چه اقداماتی انجام داده اید؟

 مشــتری در کار و تجارت ما یک هدف زود گذر نیســت بلکه مشتری 
هدف و غایت همه اقدامات کسب و کار ما است. مشتری مهمترین ناظر بر 
فعالیتهای ما می باشد، او به ما وابسته نیست بلکه ما به او وابسته هستیم. از 
این رو گروه صنعتی باراکا با داشتن واحد CRM در تالش است تا ارتباط 
بین مشتری نهایی و تولید همیشه برقرار باشد و رضایت کامل مشتریان از 

مصرف محصوالت را جذب نماید.
 شرکت رضوان شکالت برای افزایش اشتغالزایی چه گام هایی 

برداشته است؟
با توجه به اینکه مهارت آموزی و خأل مهارت در جامعه همیشــه یکی از 
مشکالت پیش روی نیروی انســانی بوده است بنابراین یکی از اهداف گروه 
صنعتی باراکا آموزش مســتمر مهارت به نیروی انســانی، شکوفا کردن و 
استفاده از استعدادهای نهفته آنها می باشــد. لذا با همکاری سازمان فنی و 
حرفه ای و مدیران متخصص شرکت ورکشاپ های آموزشی جهت پرسنل 
داخلی و عالقه مندان خارج از سازمان به طور دوره ای برگزار می شود. بنا بر 
طرح های توسعه گروه صنعتی باراکا افراد مستعد و توانمند از طریق این دوره 
های آموزشی شناسایی شده و جهت تکمیل کادر تخصصی جذب و مشغول 

به کار می شوند.
 ارزیابی شــما از وضعیت صنعت شــیرینی و شکالت ایران 

چیست؟
 صنعت شیرینی و شکالت از دهه ۸0 شمسی رشد خوبی را تجربه کرده 
است از نظر ارزآوری این صنعت رتبه اول در صنعت غذایی کشور را به خود 
اختصاص می دهد.  مسلماً در جهت پیشرفت تولید، زنجیره تامین مواد و 
ملزومات نقش تعیین کننده و بسزایی دارند یکی از مشکالت مربوط به مواد 
بسته بندی در صنعت شــکالت انحصاری بودن کارخانه های بسته بندی 
است. گروه صنعتی باراکا با اســتفاده از شرکت های درون گروهی تا حدود 
زیادی مشکل فوق را مرتفع نموده است. حدود 40 درصد از مواد اولیه مورد 
نیاز صنعت شکالت وارداتی است و نوسانات قیمت ارز بر روی امکان تامین 
مواد تاثیر مســتقیم می گذارد. حدود 60 درصد از مواد اولیه مانند شکر نیز 
داخلی اســت که با توجه به تغییرات قیمت و عدم در دسترس بودن، این 
صنعت را با مخاطراتی روبرو می کند. انتظار می رود دولت محترم از صنایعی 
که موفق هستند و واردات و صادرات دارند حمایت کنند تا موانع صادراتی 
از داخل دست و پای صادرات را نبندد. در این زمینه اگر سرمایه در گردش 
و ارز دولتی به تولیدکنندگان واقعی واگذار شود می توان صادرات را افزایش 

داد و به ورود ارز به کشور و همینطور اشتغالزایی داخلی کمک کرد.

مهدی بلوغی مدیرعامل »شرکت رضوان شکالت«:

کیفیت  محصوالت  »باراکا « هم تراز  با  برترین  محصوالت  جهان

شرکت ترشی ســون که انواع محصوالت لواشک، تخمه، پوره میوه 
و محصوالت دیگر صنایع غذایی را از ســال 7۹ به بــازار عرضه کرده 
است به خاطر رعایت استانداردها و بهبود کیفیت محصول، مورد توجه 
مشتریان در داخل و بازار صادراتی است. بهروز فضل اللهی مدیر عامل 
شرکت "ترشی سون" در این زمینه در گفت وگو با اقتصاد و نمایشگاه 
به دستاوردهای این شــرکت، و جدیدترین محصوالت و بسته بندی 

های این شرکت اشاره کرده است.
نمایشگاه امسال را چگونه ارزیابی می کنید و در این نمایشگاه چه نوع 
محصوالتی را معرفی کرده اید؟ با توجه به وضعیت تحریم ها و کرونا در 
سال های قبل، برگزاری نمایشگاه با استقبال و مشارکت کمتر تولید 
کنندگان مواجه بوده اما امســال با توجه به این که اکثر افراد  واکسن 
زده اند و رعایت پروتکل ها بوده و همچنین مالحظات بهداشتی رعایت 
شده، در نتیجه افراد بیشتری توانســته اند حضور داشته باشند و در 
جمع همکاران و تولید کنندگان باشند. لذا نمایشگاه امسال خوب  بوده 
و مشارکت بیشتری را شــاهد بوده ایم و رونق و نشاط خوبی در بین 
شرکت کنندگان مشاهده می شود و امید است که این موضوع به رونق 

و نشاط بازار و اقتصاد نیز کمک کند.
امسال شرکت های زیاد و پرقدرتی حضور پیدا کرده اند و خیلی از 
شرکت های قدر حاضر شــده اند  و نمایشگاه در روز اول خیلی خوب 

بوده و  انشاهلل تا آخر با نشاط و رونق و بازدید خوب به پیش رود. 
در نمایشگاه امسال ما انواع محصوالت تولیدی خود شامل ترشیجات، 
لواشــک ها را در بســته بندی های مختلف ارائه کرده ایم.  در بخش 
محصوالت سفارشی نیز بسته بندی های مختلف شامل آلو، لواشک، 
گل، قیسی، کشــمش و... را داریم که متناســب با سلیقه و تقاضای 
مشــتری، این محصوالت را در بســته بندی های مختلف آماده وبه 

مشتری عرضه می کنیم. 
 امسال محصول جدیدی را به بازار معرفی کرده اید؟

 محصول جدید امسال تخمه آفتاب گردان  است که خودمان آماده 
میکنیم یعنی در خود شرکت انجام شــده و در شرکت رست شده و 

بسته بندی میشود.
  محصوالت شما به کجا صادر می شود؟ در بسته بندی ها و 

استانداردها و کیفیت چه اقداماتی انجام داده اید؟
عالوه بر بازار داخلی، محصوالت ما با استانداردها و مجوزهای مورد 
نیاز، به اروپا، کانادا و کشــورهای منطقه صادر می شود. صادرات ما از 
سال قبل به کشور های کانادا و استرالیا و کشورهای همجوار مثل دبی و 
بحرین صادرات بیشتر شده و در بازار های جهانی حضور بسیاری داریم  

و بیشتر فعالیت میکنیم . بازار ایران جای خود را دارد . 
در داخل ایران اقداماتی انجام داده ایم تا مردم  محصوالت با کیفیتی 
خریداری کنند . برند ترشی سون شناخته شده است و نشانه کیفیت 
محصوالت ماست . بسته بندی ها  به تدریج به روز تر میشود و متناسب 
با ســلیقه و درخواست مشتری آماده می شــود. طعم و مزه و عطر و 
کیفیت محصوالت ما مورد توجه مشــتریان است و برای رعایت آن از 

مناطق مختلف کشور، مواد اولیه را تهیه می کنیم. 
 بسته بندی متناســب با بازار داخلی و صادراتی چگونه 

انجام می شود؟
مشــتری برای بازار صادراتی می تواند مثال ترشیجات، الو قیسی، 
کشمش و ... را انتخاب کند و ما متناسب با آن تولید و بسته بندی را 

انجام می دهیم. 
متناسب با سلیقه و استاندارد بازار اروپا، بسته بندی های اروپایی که 
مکانیزه تر اســت  مورد توجه قرار گرفته و همه محصوالت نسبت به 
قبل بهتر بسته بندی می شود. نوع بسته بندی متناسب با محصولی 
اســت که آماده صادرات و فروش در بازار داخلی می شود. زیرا برخی 
محصوالت باید رطوبت را حفظ کنند و برخی دیگر باید خشک باشد 
و لذا برای آنکه محصول آسیب نبیند، رعایت بسته بندی و استانداردها 
اهمیت زیادی دارد و مشتری در انتخاب بسته بندی نیز حق انتخاب 

دارد.
 آیا به راحتی می توانید مجوز صادراتی به کشــورهای 

مختلف را دریافت کنید؟
استانداردها و گواهی های بهداشتی را که الزم است ما همه را داریم 
و حتی اگر آزمایش کنند این اســتانداردها به راحتی پاس می شود و 

محصول ما بدون مشکل وارد هر بازاری می شود. 
 مجوزهای بین المللی را به ان ها اراِئه می دهیم شرکت هایی که با 
ما کار کردند همه از ما مجوزهای بهداشتی را دریافت کرده اند. یعنی 
قبال با اداره صنایع غذایی صحبت میکنیم محصوالت را آزمایش می 
کنند و مجوز بهداشت و اداره استاندارد ایران را دریافت و ترجمه کرده 

و ارسال می کنیم. 
 غیر از لواشک چه کاالی دیگری تولید می کنید؟ 

ما لواشک تولید میکنیم و تولیدکننده ی پوره ی خود میوه مثل پوره 
سیب  هستیم. 

 کارخانه ما در اذربایجان شرقی شهرستان مرند  است محصوالت هم 
از ارومیه و تبریز و اطراف مرند تامین می کنیم و از سایر نقاط کشور 
مثال خرما را از جنوب برای شیره ی خرما تهیه می کنیم و الوچه مثال 
از سمت کرمانشاه و مشهد می اید. سیب از میانه ومشکین شهر استان 

اردبیل و استان اذربایجان غربی خود اذربایجان شرقی تهیه می شود 
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سید هادی مظلومی مدیر فروش شرکت »ستاک«:
شکالت در دنیا صنعتی پول ساز، شیرین و پرطرفدار تولید محصوالت ستاک منطبق بر جدیدترین استاندارهای علمی تکنولوژیکی در دنیا

اســت. براســاس آمارهای بین المللی ارزش جهانی بازار 
شکالت در ســال 2017 بیش از 103 میلیارد دالر بوده 
اســت و پیش بینی می شود با رشــد میانگین ساالنه 7 
درصد، ارزش این بازار تا سال 2024 به 7 درصد برسد.  این 
در حالی است که پیش بینی می شود رشد این صنعت در خاورمیانه تا سال 
2024 کمتر از میانگین جهانی و حدود 6.7  درصد باشد و گردش مالی آن 

به 6.۵ میلیارد دالر برسد.
برخی گزارش ها نیز می گویند مجمع ارزش صنعت شیرینی و شکالت و 

بیسکویت در خاورمیانه حدود 10 میلیارد دالر است
 توسعه صنعت شیرینی و شکالت در ایران

رشد قابل توجه صنعت شکالت و شیرینی در 10 تا 1۵ سال گذشته کامال 
مشهود است 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، شکالت، آدامس و غیره در کشور دچار تحوالت 
شگرفی شده است. از سوی دیگر شکالت سازی در زمره صنایع باکیفیت و 
مرغوب ایران قرار دارد که در سالیان 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 جذابیت کاالی داخلی مطرح است و برخالف بسیاری از عرصه ها که 
متاسفانه به موضوع بسته بندی به صورتی حرفه ای نگریسته نمی شود، در 
صنعت شکالت سازی تالش شده به بسته بندی اقالم تولیدی توجه ویژه ای 

شود.
فضای رقابتی و تعدد و تکثر واحد ها و مراکز تولیدی شکالت باعث شده 
تا موضوع بسته بندی نیز در کنار کیفیت، در اولویت فعاالن این عرصه قرار 

گیرد.
بیسکوییت ها و شکالت های ایرانی در سال های گذشته بازارهای خود را 
به طور مرتب توسعه داده است. براساس آمارها مجموع محصوالت تولیدی 

صنعت شیرینی و شکالت ایران به 66 کشور جهان صادر می شود.
براســاس آمار اتحادیه بیســکویت، شــیرینی و شــکالت ایران حدود 
۸00 میلیون دالر در ســال صادرات دارد که بنا بر گــزارش های گمرک 
اصلی ترین مقاصد شیرینی و شکالت ایران، کشورهای عراق، افغانستان و 
پاکستان هستند دیگر .کشــورهای مقصد صادرات نان، شیرینی و شکالت 
ایرانی شامل نروژ، هلند، استرالیا، آلمان، اتریش، کانادا، مالزی، ژاپن، لهستان، 
جیبوتی، ارمنستان، روسیه، پاکستان، کویت، ساحل عاج، قطر، قرقیزستان، 
سوئیس، چین، بحرین، عراق، تاجیکستان، سومالی، یمن، امارات، افغانستان، 
بالروس، نیجر، عمان و هستند و در صورت حل مشکالت و موانع، این میزان 

قابل افزایش تا دو برابر است.
 نمایشگاه شیرینی و شکالت

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

شود.
نمایشگاه بین المللی شکالت و شیرینی در رتبه A، رویدادهای کشور قرار 

دارد که خود گویای قدرت و توانمندی این صنعت شیرین است.
این نمایشگاه فرصتی اســت تا تولیدکنندگان، مسووالن 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 شده و 
این صنعت توانسته نیازهای داخلی و صادرات خارجی را با توانمندی پوشش 

دهد.
 این صنعت به مدد همین نمایشگاه توانسته در بازارهای منطقه حضوری 
موفق و رو به رشد داشته باشد اگر نمایشگاه شیرینی و شکالت به طور منظم 
برگزار نمی شد، فعاالن و بازرگانان منطقه هرگز نمی توانستند از ظرفیت و 

توان مندی های ایران در حوزه تولید شیرینی و شکالت آگاه شوند.
 تاریخچه نمایشگاه شیرینی و شکالت

11 دوره از 17 دوره برگزاری نمایشــگاه با مجوز سازمان توسعه تجارت 
با مدیریت مستقیم انجمن شیریني و شــکالت ایران برگزار شد و برگزاری 
دوره ها ی بعدی با نظارت انجمن توسط شــرکت ماندگار تجارت شیرین 

شده است .
اولین دوره نمایشگاه در سال 13۸1 در فضائي به وسعت ۵000 متر مربع 

در محل دائمي نمایشگاههاي بین المللي ایران برگزار شد.
یازدهمین دوره از نمایشــگاه  شیرینی و شــکالت تهران در فضایی به 
مساحت 22 هزار متر مربع و با مشارکت210 شرکت داخلی و 2۸ شرکت 

خارجی از 11 کشور جهان در شهریور ۹1 برگزار شد.
دوازدهمین دوره از نمایشگاه بین المللی شــیرینی تهران در فضایی به 
مساحت 22 هزار متر مربع و با مشارکت210 شرکت داخلی و 2۸ شرکت 

خارجی از 11 کشور جهان در شهریور ۹1 برگزار شد.
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی  با شــرکت 2۹۵ شرکت داخلی و ۵۵ 
شرکت خارجی از کشورهای ژاپن، چین، آذربایجان، اوکراین، ترکیه، روسیه، 
اتریش، هند، مالزی، آمریکا، ایتالیا، آلمان، اســپانیا، سوئد، هلند، دانمارک، 
انگلستان، لهستان و فرانسه در فضایی بالغ بر 30 هزار مترمربع که نسبت 

به دوره گذشته نمایشگاه 3۵ درصد رشد یافته در شهریور ۹3 برگزار شد .
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی شــکالت ایران با مشــارکت 3۵0 
شــرکت داخلی و 32 شرکت خارجی از 1۵ کشــور جهان از جمله آلمان، 
اتریش، اســپانیا، اوکراین، امارات متحده عربی، انگلســتان، ایتالیا، ترکیه، 
 چین، ژاپن، فرانسه، کلمبیا، لهســتان، مالزی و هندوستان شهریورماه ۹4 

برگزار شد.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی  ایران در فضایی به مساحت 40 
هزار مترمربع و با حضور ۵60 شــرکت داخلی و بین المللی در شهریور ۹۵ 

برگزار شد.

تاریخچه صنعت شیرینی و شکالت در ایران و جهان 

تولید کلوچه و بیسکویت در اقتصاد ایران نه تنها به عنوان یک کاال 
و یکی از محصوالت صنایع غذایی، بلکه به عنوان نمادی ازســوغات 
مناطق مختلف کشور و تاریخ ایران مورد توجه مردم و حتی جهانگردان 
خارجی است و مسافران و گردشگران در بازدید از شهرهای ایران، اغلب 
انتخاب کلوچه های مختلف را در سبد خرید خود دارند و بازار کلوچه 
در اغلب شــهرهای ایران داغ اســت. اما یکی از شرکت های معتبر و 
صاحب نام در این زمینه که تولید کلوچه و بیسکویت را در فعالیت خود 
قرار داده و به بازارهای مختلف عرضه می کند،  شرکت ستاک است. 
این شــرکت دو محصول پر طرفدار خود را با ۵0 مدل و طعم مختلف 
با کیفیت باال و استانداردهای جهانی به بازار عرضه می کند و عالوه بر 

بازار داخلی، به بازارهای عراق و افغانستان و پاکستان صادرات دارد. 
صنایع غذایی ستاک با محصوالت با کیفیت منطبق بر استاندارهای 
روز جهانی فعالیت خــود را از ســال 13۸6 در زمینه تولید کلوچه و 
بیسکویت فله با تناژ روزانه 2 الی 3 هزار تن آغاز کرد. در سال ۹3 حجم 
تولیدات شرکت ســتاک به روزانه  20 تن و تا سال ۹۵ این میزان به 
رقمی بالغ بر 40 الی ۵0 تن رسید. صنایع غذایی ستاک با محصوالت 
با کیفیت منطبق بر اســتاندارهای روز جهانی در طی سالیان فعالیت 
خود موفق به کسب دســتاوردهای مهمی در عرصه تولید و صادرات 

شده است. 
از سوی دیگر، با توجه به تقاضای جامعه در خرید سبوس در جهت 
تامین ویتامین ها، بهبود گوارش و تامین فیبر مورد نیاز بدن، در سال 
های اخیر موضوع تولید سبوس نیز در دســتور کار این شرکت قرار 
گرفته اســت. همچنبن تولید با آرد جو و بیسکویت سبوس دار نیز با 

توجه به تقاضای بازار مورد توجه قرار گرفته است. 
سید هادی مظلومی مدیر فروش شرکت ستاک  با بیان این مطالب 
به خبرنگار نشریه اقتصاد و نمایشگاه گفت: شرکت ما فعالیت خود را از 
سال 13۸6 در زمینه تولید کلوچه و بیسکویت فله با تناژ روزانه آغاز 

کرد.
مظلومی افزود: در سال ۹3 حجم تولیدات شرکت ستاک به روزانه  

20 تن و تا سال ۹۵ این میزان به رقمی بالغ بر 40 الی ۵0 تن رسید.
مدیر فروش شرکت ستاک تصریح کرد: با تغییر سیاست گذاری های 
شــرکت و R&D مبتنی بر تکنولوژی های روز جهانی و استفاده از 
مشاورین خارجی محصوالت جدیدی تحت عنوان بیسکویت سبوس 
دار و چند غله تولید کردیــم و با کمک تبلیغات و افزایش محصوالت 
موفق شــدیم میزان تولید خود را به 60 تن رسانده  و در حال حاضر 

روزانه بالغ بر 70 الی 100 تن محصول  تولید می کنیم.
مظلومی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در راســتای طرح 
های توسعه شرکت میزان تولیدات ما در شش ماه آینده بالغ بر 120 

تن خواهد بود.
مدیر فروش شرکت ســتاک خاطر نشان کرد: این شرکت دو دسته 
محصول تولید می کند که شامل: بیسکویت با پایه آرد جو و بیسکویت 

سبوس دار چند غله است.
وی تاکید کرد: محصوالت شرکت ستارک مشــابه داخلی ندارد و 
ما اولین تولید کننده بیسکویت جو و بیسکویت سبوس دار چند غله 

هستیم.
مظلومی خاطرنشان کرد: این دو محصول در تنوع بالغ بر ۵0 مدل 

و طعم مختلف با کیفیت باال و استانداردهای جهانی تولید می شود.
وی با تاکید بر سالمت محور بودن محصوالت شرکت ستاک افزود: 
در طعم های محصوالت ستاک از اسانس استفاده نمی شود و تمامی 

طعم دهنده های مورد استفاده طبیعی هستند.
 مظلومی ادامــه داد:: برای نمونه درصد قابل توجهــی از مواد اولیه 
در بیسکویت سبوس دار چند غله با طعم نارگیل به جای آرد از پودر 
نارگیل استفاده می شود و همچنین در محصوالت کاکائویی به جای 

استفاده از اسانس مستقیم پودر کاکائو جایگزین شده است.
وی با اشاره به دســتاوردهای صادرات شــرکت بیسکویت ستاک 
خاطرنشــان کرد: روزانه بین 30 الی 40 تن از محصوالت ســتاک به 

کشورهای عراق افغانستان و پاکستان صادر می شود.
مدیر فروش شرکت ستاک تصریح کرد: علیرغم مشکالت قیمتی و 
موانع پیش رو از سوی دولت؛ این شــرکت موفق شده ایم سهم قابل 
توجهی را در بازارهای کشــورهای منطقه به دست اورد که دستاورد 

بزرگی است.
وی در پایــان با اشــاره به مشــکالت و چالش هــای پیش روی 
شــرکت ســتاک افزود: افزایش قیمــت اولیه، نوســانات بــازار ارز، 
تحریم... از جمله موانعی است که ســد راه ما قرار گرفته است اما در 
در مجموعه ستاک ســعی کرده ایم روی پای خود ایســتاده و برای 
رشــد فعالیتهای خود تالش کنیم و بر مشــکالت تولید در شرایط 
رکود تورمی، تحریم، کرونا و... حاکم  شــویم و نه تنها تولید را حفظ 
کرده ایم بلکه تنــوع تولید و همچنین بهبــود کیفیت و محصوالت 
 جدید با ســبوس و طعم ها و شــکل های مختلف را مورد توجه قرار 

داده ایم.

تولید روزانه 120 تن محصول تا شش ماه آینده در شرکت ستاک

مهندس یوسف قاضی عسگر مدیرعامل شرکت »فرخنده«

حفظ توامان طعم و کیفیت محصوالت »فرخنده« در 6 دهه فعالیت 

لطفا تاریخچه ای از فعالیت 
های شــرکت فرخنــده را 

تشرح کنید؟
فرخنــده یک کســب و کار 
خانوادگی 60 ساله است و ما به عنوان نسل سوم 
این برند، مسیری را که پدرانمان برای ما به یادگار 
گذاشــتند با تلفیق تکنولوژی روز دنیا، همچنان 
پرقدرت به پیش می بریم. در حال حاضر قریب به 

۵00 نفر در این شرکت مشغول به کار هستند.
فرخنــده، یکــی از اولیــن و قدیمی تریــن 
تولیدکننده های بیســکویت در فــالت مرکزی 
ایران اســت که از ابتدای فعالیت خود در ســال 
1340 تاکنون به صورت تخصصی فقط محصول 
بیسکویت تولید کرده است. در حال حاضر حدود 
60 مدل اس کی یو کاال توسط فرخنده در بازارهای 
داخلی و خارجی عرضه می شود. حفظ همیشگی 
طعم و کیفیت در طول 60 سال تولید بیسکویت 
باعث شــده تا اکنــون فرخنده در سراســر ایران 
حضوری پررنگ داشته باشد و محصوالت خود را 

به بیش از 3۵ کشور در سراسر جهان صادر کند.
مصرف کنندگان فرخنده سال هاست از انواع این 
بیسکویت به عنوان یک میان وعده سالم و مقوی 

در خانه یا محل کار خود استفاده می کنند.
 مزیت های تولیدی و رقابتی شما نسبت 

به رقبا چیست؟
امسال شصتمین سال تاســیس فرخنده است، 
شاید مهم ترین مزیت ما در طول این سال ها از ابتدا 
تاکنون این است که سعی کردیم که قول و عمل مان 
یکی باشد و اگر از مشتریان و مصرف کنندگان وفادار 
فرخنده در این باره بپرســید، حتما بر این موضوع 
صحه می گذارنــد. نکته مهم دیگر این اســت که 
فرخنده در این سال ها تالش کرده طعم و کیفیت 
محصوالتش را همزمان حفــظ کند؛ البته کیفیت 
امروزه یک وظیفه اســت و نمی توان به عنوان یک 
مزیت از آن نام برد اما حفظ توامان طعم و کیفیت در 
تمام این 60 سال، باعث شده تا محصوالت این برند 
برای چند نسل خاطره ســازی کند. فرخنده تالش 
کرده تا این خاطره و حس خوِب همراهانش را حفظ 

و حراست کند و بیسکویت فرخنده فقط در جایگاه 
یک میان وعده نباشد. بیشتر مصرف کنندگان ما به 
ویژه آنهایی که میانگین سنی باالی 40 سال دارند 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم از محصوالت فرخنده 
خاطره خوبی دارند، چه در جمع دوستان و خانواده 
و چه در محل کارشان. این خاطره و حس خوب به 
این دلیل شکل گرفته که با یک اطمینان و اعتماد 
نســبت به محصوالت فرخنده همراه شده و بیشتر 
مصرف کنندگان قدیمی فرخنده این موضوع را با ما 
در میان گذاشته اند. این مزیت، مسئولیت فرخنده 
را بسیار سنگین تر کرده و به همین دلیل ما تالش 
می کنیم بــا برنامه هایی که در پیــش داریم برای 
نوجوانان و جوانان یا افراد زیر 40 ســال نیز چنین 
خاطره و احساســی را با ارائه محصــوالت جدید و 

مطابق سلیقه این نسل، شکل دهیم.
راســتای  در  را  خــود  اقدامــات   

مشتری مداری بفرمائید؟
ما در فرخنده تــالش کردیم هر آنچــه را که 
گفتیم، به آن عمل کنیم. سعی کردیم با راه اندازی 
مرکز صدای مشتریان به شکل عملیاتی دغدغه ها، 
انتظارات و پیشــنهادات مصرف کنندگان را ثبت 
و ضبط کنیم و فراتر از آن، دنبال این هستیم که 

رویکردی پیشگیرانه داشته باشیم تا درمانی.
اگر شــکایت یــا انتظاری بــوده ریشــه آن را 
جست وجو کردیم و به عبارتی انتظار یا انگیزه اصلی 
مشتری را در پِس صحبت ها و نظراتش که ممکن 
است به هردلیلی بازگو نکند، متوجه شدیم و من 

این موضوع را عین مشتری مداری می دانم.
ســعی کردیم تعامل و درک مشتری مداری در 
سازمان فرخنده به ویژه در تیم خدمات مشتریان را 
پررنگ  کنیم. همکارانم در تعامل با مصرف کنندگان 
و فروشگاه داران و حتی در فروشگاه های زنجیره ای 
تالششان این اســت که درک عمیقی نسبت به 
انتظارات مشتریان و مصرف کنندگان پیدا کرده و 

نیازهای آنها را برطرف کنند.
در کنار این ها، ســعی مان این است محصوالتی 
که به بــازار عرضــه می کنیم، نیازهــای پنهان 
مصرف کنندگان را نیز پوشش دهد و دغدغه های 

آنها را کم کند. ما در فرخنــده با تمام چالش ها و 
محدودیت هایی که پیش رو داریــم، از مواد اولیه 
درجه یــک و اختصاصــی فرخنده بــرای تولید 
محصوالتمان استفاده می کنیم و ترکیبات ویژه ای 
را در آرد بیســکویت هایمان، به کار می بریم. تمام 
ســعی ما این اســت تا دغدغه مصرف کنندگان 
فرخنده به ویژه ســالمت و کیفیت محصوالت را 
همواره حفظ کنیم تا یک »لذت مطمئن« یا یک 

»خوشمزه مطمئن« را در اختیارشان قرار دهیم.
این مهم ترین اقدامی اســت که همکارانم آن را 
به صورت تیمی در بخش های مختلف به ویژه در 
بخش خدمات مشــتریان انجام می دهند و به آن 

توجه ویژه دارند.
 تعداد تولیدات شما به چه میزان است و 

در چند دسته بندی تولیدی قرار دارد؟
ظرفیت تولید بیسکویت فرخنده در سال حدود 
30 هزار تُن است که در سه گروه وزنی مرسوم در 
تولید بیسکویت یعنی زیر 200 گرم، 201 تا 700 

گرم و باالی 700 گرم انجام می شود. 
البته فرخنده بیشتر با بسته بندی های جعبه ای 
باالی 700 گرم خود شناخته شده، ضمن اینکه این 
محصوالت در قالب های ابداعی فرخنده همچون 
قالب پذیرایی و قالب زبان تولید شد و در طعم های 
مختلف میوه ای، کنجدی، با آرد جو و ... که فرخنده 

برای اولین بار آنها را عرضه کرد، روانه بازار شد.
فرخنده اولین شرکتی است که در محصوالت 
خود از زعفران طبیعی در تولید بیسکویت زعفرانی 
اســتفاده کرد و بیســکویت  با طعم های پرتقالی، 
نارگیلی و موزی فرخنده نیز طرفداران خاص خود 
را دارند. بیسکویت فندقی فرخنده برای افرادی که 
عالقه مند به طعم هایی شبیه به طعم نوتال هستند، 
انتخاب بسیار مناسبی است و طرفداران زیادی هم 
دارد. از چند سال پیش نیز بیسکویت کاکائویی با 
طعم کاپوچینو را در وزن های مختلف به بازار عرضه 
کردیم که با استقبال چشمگیری به ویژه در میان 
نسل جدید مواجه شد. امسال نیز بنا به درخواست 
مصرف کنندگان و مسئولیتی که بر عهده ما قرار 
گرفته یک بیسکویت بسیار باکیفیت در گروه چند 

غله ها با نام 4 شهد و 3 غله را به بازار عرضه کردیم 
که یک طعم کاکائویی هم در کنار طعم ساده دارد.

همچنین یک بیســکویت برای گروه نوجوانان 
و جوانان با طعم میوه هــای جنگلی به بازار عرضه 
کردیم که تجربه متفاوتی را برای مصرف کنندگان 
رقم زده اســت. این محصــوالت در حال حاضر 
آرام آرام وارد بازار می شــود و در تالشیم تا تعداد 
فروشگاه های بیشتری در سطح کشور به ویژه در 
شــهر تهران را به این محصوالت جدید اختصاص 

دهیم. 
 علت اصلی حضور شــما در بیستمین 

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت؟
نمایشگاه شیرینی و شــکالت مانند نمایشگاه 
آگروفود جزو نمایشــگاه های مهمی است که در 

صنایع غذایی کشور جایگاه ویژه ای دارد.
این نمایشــگاه خانه اصلی ماست و خوشحالیم 
که در کنار همکاران عزیزمان هر ســاله می توانیم 
توانمندی های خود و تولیدکنندگان شــیرینی و 

شکالت کشور را به نمایش بگذاریم.
شکل و شــمایل برگزاری نمایشــگاه با توجه 
به شــیوع کرونا، تغییرات زیادی داشته اما فارغ از 
تلخی هایی که این بیماری به همراه داشته و دارد، 
باعث شــد تا برپایی چنین نمایشگا ه هایی شکل 

تخصصی تری به خود بگیرد.
بــرای ما نمایشــگاه هایی همچون نمایشــگاه 
شیرینی و شکالت میعادگاهی است برای برقراری 
یک ارتبــاط حرفه ای و انجام مذاکرات دوســتانه 
با شــرکای تجاری، شــرکت های پخش و کلیه 

حوزه هایی که به فعالیت ما ربط پیدا می کنند.
امیدواریم شــرایط به گونه ای مهیا شــود که 
نمایشگاه با همان شــور و هیجان سال های پیش 
برگزار شــود و البته در کنار آن پذیرش تخصصی 

بازدیدکنندگان نیز ادامه یابد.
 تهدید و فرصت های کرونایی در روند 

حرکتی تولید را چگونه ارزیابی می کنید؟
کرونا خیلی تلخ بوده و خیلی اتفاقات ســختی 
را بــرای ما پیش آورده اما شــاید نقطه مثبت آن 
این بــوده که اســتفاده از محصوالتی که حداکثر 

پروتکل های بهداشتی را رعایت می کردند، توسط 
مصرف کنندگان بیشتر شده است.

در واقع فعل خوردن یک فعالیت حسی است و 
برخی مواقع ما دوست داریم محصوالتی را مصرف 
کنیم که شاید خیلی ظاهر بهداشتی نداشته باشند 
اما کرونا باعث شد مصرف اینگونه مواد غذایی کمتر 
شود و این فرصت و این فضا را برای برندهایی مثل 
فرخنده که ســعی می کنند محصوالتشان را در 
بسته بندی های بهداشتی و در عین حال جذاب و 
مقرون به صرفه تولید و عرضه کنند، فراهم کرد تا 

محصوالتشان را بیش از پیش عرضه کنند.
کرونا ایــن فرصت را فراهم کــرد که ما تعامل 
بهتری هم با شبکه فروش و هم با مصرف کنندگان 
برقرار کنیم و آن دغدغه هایی که همیشه همکاران 
مــا در واحد کنتــرل کیفی یــا دغدغه هایی که 
ســازمان های نظارتی مثل معاونت غــذا و دارو و 
سازمان استاندارد داشتند را در پروسه همه گیری 
کرونا بیش از پیش رعایت کنیم، البته ما همیشه 
و همواره مانند بسیاری از همکاران دیگر این موارد 
را رعایت می کردیم. در مجموع ماهیت کرونا تلخ 
است اما ما به چشم فرصت به آن نگاه می کنیم چرا 
که همواره به دنبال این هستیم که کار درست را 

انجام دهیم.
 برای سوال اخر لطفا بفرمایید؛ مهم ترین 

اقدام مانع زدایــی از تولید را چه می دانید و 
چگونه ارزیابی می کنید؟

شاید مهم ترین اقدام این باشد که مسئوالن امر 
اجازه دهند کســب و کارها در کشور ما به شکل 
ارگانیک رشد کنند و واقعا دست از حمایت بردارند.

من فکر می کنــم بهترین اقدام این اســت که 
مسئوالن کاری نکنند و اجازه دهند تولیدکننده کار 
خودش را انجام دهد و آنها نقش نظارتی خودشان 
رو شــفاف تر کنند.  اکنون بهترین فرصت و زمان 
برای بازنگری در قوانین اســت و طرح این سوال 
که این قانون  برای چه تشکیل و تدوین شده است؛ 
قوانینی که حتی عمر زیــادی ندارند اما همچنان 
دست و پاگیر هستند.  در واقع اگر دستگاه اجرایی 
به معنای واقعی به دنبال کوچک ســازی است و 
بخواهد نقش نظارتی خــود را تقویت کند، باید از 
تکنولوژی و ابزارهای روز استفاده کند تا بسیاری 
از این موانع برداشته شود. من فکر می کنم بهترین 
اقدام این است که اجازه دهیم تولیدکننده در بازار 
و در میدان رقابت البته در میدانی که رقابت واقعی 
وجود داشته باشــد، توسط مصرف کننده انتخاب 
شود.  باید کارهای دستوی را کنار گذاشت چرا که 
مصرف کننده بهتر می تواند تشخیص دهد که چه 
چیز درست و چه چیز غلط است. این حمایت های 

به ظاهر حمایت را کمتر کنیم، بهتر است.

شرکت فرخنده با ظرفیت تولیدی 30 هزار تن در سال یکی از شرکت های پیشرو  و با سابقه 
در صنعت شیرینی و شکالت ایران است و در عرصه تولید و صادرات دستاورهای چشمگیری را 

کسب کرده است؛ اقتصاد و نمایشگاه با مهندس یوسف قاضی عسگر مدیرعامل شرکت فرخنده  
گفت و گویی انجام داده است که می خوانید:
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یوسف جهانبخش مدیرعامل »بستنی ظفر«
اولین تولید کننده بستنی قیفی زمستانی در ایران و جهان

بســتگی  ا و
ما  کشــور  اقتصاد 
رهایی  و  نفــت  به 
وابســتگی  این  از 
و  صنعتگران  دغدغــه  همواره 
تولیدکننــدگان ایــران بوده و 
هســت. گذشــته از مشکالت 
تحریم های  و  داخلــی  موانع  و 
آمریکا که در ســال  ظالمانــه 
های اخیر به اوج خود رســیده 
و  قبل  ســال  در  همچنیــن  و 
امســال تولید کننــدگان ما با 
ویروس  نام  به  نوظهوری  مشکل 
کرونا مواجه بودند که پرشــتاب 
جهانگیر شــده و هنوز دســت 
است  برنداشته  اقتصاد  ســر  از 
و اقتصاد جهــان را دچار عقب 
گردی های جــدی نموده و رحم 
نمایشگاه های  برگزاری  موثر  کار 

تخصصی است.
و  شیرینی  بیسکویت،  صنعت 
شکالت کشــور یکی از صنایعی 
اســت که با وجــود جوانی در 
سنت  توانسته  جهانی  بازارهای 
پزی  شــیرینی  صنعت  طوالنی 
کشور را با دانش فنی و حرفه ای 
بازاریابی حرفه ای ترکیب  روز و 
اروپا،   در  مهمی  بازارهای  و  کند 
خاورمیانه و آسیای میانه را از آن 

خود کند.
نمایشگاه شــیرینی و شکالت 
در چهــار بخــش مختلف مواد 
محصوالت  و  آالت  ماشین  اولیه 
تولیدی و خدمات جانبی  صنعت 
برگزار می شــود و ما در بخش 

مواد اولیه از گذشــته با انجمن 
در  اولیه،   مــواد  واردکنندگان 
بخش ماشــین آالت بــا انجمن 
زمینه  دیگر  در  و  سازان  ماشین 
ها از جملــه در زمینه برگزاری 
و تشکل های  نهادها  با  نمایشگاه 
مرتبط و فعال صنعت نمایشگاهی 

تعامل داریم.
بین  نمایشــگاه  بیســتمین 
المللی شیرینی و شکالت تهران 
میزبان بیش از 250 شــرکت در 
حدود 30 هزار متر مربع و هفت 
میزان  و  است  نمایشگاهی  سال 
مشــارکت علیرغم و مسائل به 
وجود آمده فوق نشان از قدرت و 

توانمندی این صنعت دارد.
امیدواریم صنعت شــیرینی و 
بتواند  الســابق  کمافی  شکالت 
با پویایی بــاالی صنعت و میزان 
اشــتغال و رونقی که در اقتصاد 
دارد بتواند با سالمت کامل تامین 
کننده نیازهای مــردم عزیز در 
ملی  اقتصاد  و  امر سالمت جسم 

باشد.
از دیگر موارد مهم نمایشــگاه 
امسال بر ســر کار آمدن دولت 
سیزدهم اســت که با شعارهای 
اقتصادی و مبارزه با فساد شروع 
به فعالیت کرده است و امیدواریم 
در صنعت شاهد تعامل مفید بین 

دولت و بخش خصوصی باشیم.
صنعت شــیرینی و شکالت به 
موفق  پیشرو  یک صنعت  عنوان 
شــده،  عالوه بر تامین نیازهای 
بازار داخلی با صادرات چشمگیر 

محصــوالت مرغوب به ســایر 
را  خود  باالی  ظرفیت  کشورها،  
شیرینی  نمایشگاه  و  دهد  نشان 
و شــکالت را به عنوان ویترین 
توانمندی ایــن صنعت به عنوان 
یکی از نمایشــگاه های برتر در 

کشور مطرح نماید.
و  بیســتم شیرینی  نمایشگاه 
دوره های  مثل  تهران  شــکالت 
گذشــته از مســئوالن،  وزرا و 
متخصصان  و  مجلس  نمایندگان 
در  حضور  برای  صنعت  فعاالن  و 
این گردهمایی صنعتی دعوت می 
نماید ضمــن اینکه در چارچوب 
پروتکل های بهداشــتی تمرکز 
ما بــر جذب بازدیــد کنندگان 
تخصصــی بین المللی به صورت 
مجازی اســت و بــرای رعایت 
در  بهداشتی  های  پروتکل  سایر 
مقابله با بیماری کرونا با همکاری 
و هماهنگی شــرکت ســهامی 
تدابیر  بین المللی  نمایشگاه های 
الزم را اندیشــیده ایم تا صنعت 
با قدرت بتواند در این شــرایط 
 خاص به راه توســعه خود ادامه 

دهد.

پیام جمشید مغازه ای دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت،  شیرینی و شکالت 
به مناسبت بیستمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت

سنت طوالنی شیرینی پزی ایران
 با دانش فنی روز به بازارهای اروپا ،خاورمیانه و آسیای میانه 

معرفی شده است

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  بیســتمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و 
شــکالت با مدیر جوان و تالش گر شرکت بســتنی ظفر آقای یوسف 

جهانبخش به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

 تاریخچه و ســوابق شــرکت را برای مخاطبان نشــریه” اقتصاد 
و نمایشگاه” شرح دهید؟

شرکت ظفر در ســــال 13۵7 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 13۹2 با تغییرات جدید با ورود به فاز صنعتی شرکت متحول شد 
و محصوالت متنوعی را در ســــبد 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 
و سالیق 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 1۵ نفــر نیروی انســانی در کارخانه مشــغول به کار هستند، 
بیشتر فعالیت شرکت توسط دستگاههای اتوماتیک انجام می 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

 شــرکت شــما چه برنامه ای برای 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 ســــعی داریم با بخش آزمایشــگاه 
همکاری محکمی داشته باشیم تا بتوانیم از مواد قندی کمتری اســتفاده کنیم 
چون متاســــفانه مصرف قند و شیرینی در ایران فراتر از حد مجاز است، برای 
همین ســــعی بر استفاده از قندهای طبیعی به جای شــــکر و افزودنی های 
مصنوعی مانند شــربتهای 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 برخــــی تولیــد کننده هــــا 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 ســــلیقه های مختلف و متنوع توجه کند و ســــهم خود را از بازار حفظ و 
گسترش دهد. براین اســاس حفظ سالمت و تولید ســالم و با کیفیت، مهمترین 
چالش این صنعت اســت و باید براســــاس استانداردها و نظر مشــــتریان 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 شیرینی و شکالت انتظار 

شما از نهادهای 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 
رســــد. 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.
 چرا برای شما تهیه مواد اولیه سخت 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.

گزارش تصویری
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