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درخواست افزایش سرمایه در گردش شرکت ها
 برای افزایش تولید و ظرفیت های صادراتی

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت غالت، آرد و نان با شعار »برای 
نان ایران«، بیست و یکمین نمایشگاه 
بین المللــی شــیرینی و شــکالت، 
دومین دوره نمایشــگاه بین المللی نوشیدنی، چای، قهوه 
و دمنوش ها، صنایع و تجهیزات وابســته، و دوازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، در تاریخ 
21 الی 24 شهریور 1401 به مدت چهار روز و با استقبال 
چشمگیر شرکت های داخلی و خارجی در حال برگزاری 
است و با حضور مدیران، کارشناســان صنایع مختلف و 
همچنین مسووالن صنعت نمایشــگاهی افتتاح شد. به 
گفته مسووالن صنعتی و برگزار کنندگان این نمایشگاه 
ها، افزایش تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه ها به 
حدی بوده که نه تنها نســبت به رکود دوران کرونا، چند 

برابر شده، بلکه حضور شــرکت کنندگان به حدی است 
که می توان گفت صنعت نمایشــگاهی و نمایشگاه های 
آرد ونان، و شیرینی و شــکالت و نوشیدنی، چای و قهوه 
و دمنوش ها، به دوران اوج خود در سال 1396 بازگشته 

است.
 آغاز به کار 4 رویداد تجاری و صنعتی با حضور 
550 شــرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین 

المللی تهران
مراسم افتتاحیه نمایشگاه های شــیرینی و شکالت، 
صنعت غــالت، آرد و نان، نوشــیدنی ها و انــرژی های 
تجدیدپذیر با حضور، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، محمود 
کمانی معاون وزیر نیرو، برادران معاون صنایع عمومی وزیر 
صمت، مدیران تشــکل ها و انجمن ها و فعاالن تجاری و 
اقتصادی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

برگزار شد.در بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی 
شیرینی و شکالت ایران، 240 شرکت داخلی و 14 شرکت 
خارجی از 8 کشور اسپانیا، فرانسه، هلند، آلمان، روسیه، 
ترکیه، کره جنوبی و چین در فضای نمایشگاهی به وسعت 
40 هزار متر مربع مشــارکت کرده اند.این نمایشگاه ها 
فرصتی برای توسعه صادرات صنایع غذایی در کشور وبستر 
سازی برای حضور پررنگ تر صنعتگران ایرانی در بازارهای 
جهانی هستند. در نهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی 
ها، چای، قهوه و صنایع وابسته نیز 88 شرکت داخلی و دو 
شرکت خارجی از کشورهای ترکیه و برزیل شرکت کرده 
اند. همچنین در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
غالت آرد و نان که در 13 هزار متر مربع برگزار شده،  108 
شرکت داخلی و سه شرکت خارجی از کشور ترکیه حضور 
دارند. معرفی و آموزش انواع پخت توســط شرکت ها در 

ایام برگزاری نمایشگاه، برگزاری سمینار مربوط به حوزه 
ITC و دیجیتال کردن غالت و چرخش غالت و کارگاه 
ها، دو بخش بهبود کیفیــت خمیر و نان و بهبود کیفیت 
آرد از جمله برنامه های جانبی نمایشگاه صنعت آرد و نان 
است.  همچنین  دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی 
های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی در فضایی 
به مساحت 13 هزار متر مربع با مشــارکت، 88 شرکت 
داخلی و خارجی از کشورهای، آلمان، چین، کانادا، امارات، 
اسپانیا و اتریش برپا شده است.در این نمایشگاه از آخرین 
دستاوردها و نوآوری های صنعت انرژی های تجدید پذیر 
شامل انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، بهره وری 
انرژی، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی، شرکت 
 ها دانش بنیان، آموزشــی، پژوهشی و تحقیقی رونمایی 

می شود.

گندم و به تبــع آن نان غذای اکثر مردم جهان را تشــکیل می دهد که حاوی 
عناصر الزم برای حفظ حیات بشر می باشد. در دنیای کنونی که به دلیل توسعه 
فناوریها و تکنولوژی از آن به دهکده جهانی تعبیر می شود فرهنگ مصرف مردم 
در محدوده خاص جغرافیایی قابل انتقال به ســایر کشــورها خواهد بود آنچه که 
می توان به مقوله تولید نان و مشــتقات آن وجهه اقتصادی ببخشد موضوع بهره 
وری اســت بهره وری می تواند در دو بعد مصرف و تولید نان مورد بررســی قرار 
گیرد. بهره وری در مصرف نان با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، بهره وری و 
جلوگیری از اصراف در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ برای خانواده های ایرانی 
است از منظر تولید استفاده از ماشــین آالت و تکنولوژی های نوین که در عین 
حال میــزان کمتری مصرف انرژی نیز دارند می تواند ســبب تولید نان باکیفیت 
شود که ضمن ورود به ســبد خرید خانوارهای ایرانی مشــتقات آن، راه ورود به 
مصرف کشورهای دیگر علی الخصوص کشورهای همسایه را باز خواهد کرد یکی 
از راهکارهای گسترش صنایع در زمینه نان و صنایع وابسته فراهم نمودن شرایط 
امکان سرمایه گذاری در جهت توسعه و افزایش بهره وری فعالیت های موجود و 
همچنین اطالع رســانی علمی و کاربردی و ترویج شیوه های نوین مدیریت بوده 
که برپایی نمایشــگاه مي تواند در تحقق این مهم مثمرثمر واقع گردد. نمایشگاه 

میدان تجلی خالقیت ها و ابزار کلیدی در پیشرفت و توسعه محسوب می شود.
 در این نمایشگاه بیش از 132 شــرکت داخلی و 4 شرکت خارجی در فضایی 
بالغ بــر 6600 مترمربع آخریــن دســتاوردها و محصــوالت را در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار خواهد داد. 
صنایع غذایی به عنوان اساســی ترین نیاز انسان با گسترش تکنولوژی و تولید 
محصوالت نوین تغییرات بسیاری را شــاهد بوده است، شرایط کنونی زندگی در 
جوامع امروزی بســیاری از عادت های غذایی انسان را تغییر داده و سبب افزایش 
استفاده از فراورده های آماده شده اســت، صنایع غذایی در تعیین الگوی مصرف 
مردم جامعه و تامین ســالمت آن اهرم اصلی محسوب می شــود، بطوریکه این 
صنعت با رشد چشمگیر در اقتصاد کشور یکی از بزرگترین صنایع فعال در بخش 
خصوصی کشور به شمار می رود. بســیاری از این پیشرفت ها به سبب رشد فن 
آوری ها و نوآوری های صنایع مرتبط با شــیرینی و شــکالت بوده و برخی دیگر 

به دلیل تغییرات ذایقه و سبک زندگی مردم در کشور های مختلف بوده است،
صنعت شکالت ایران در چهار دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است، اما 
هنوز از ظرفیت باالیی برای ایجاد اشــتغال و باال بــردن حجم صادرات غیرنفتی 
کشور، برخوردار اســت. بخش زیادی از زنجیره ارزش افزوده این صنعت از مواد 
و ماشین آالت تولید و بســته بندی تا امکانات توزیع و فروش و منابع انسانی در 

ایران به حد قابل قبولی رسیده است.
نقش نمایشــگاهها به منظور انتقال دانش و تکنولوژی، بازاریابی و برندســازی 
بســیار حائز اهمیت می باشد و »بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللی ماشین 
آالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شــکالت ایران« نیز بعنوان فضایی برای 
تعامل چند وجهی میان تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، شرکتهای دانش بنیان، 

متخصصان و مشتریان داخلی و خارجی برگزار می گردد.
 سیاست شــرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران در سال جاری، 
حمایت هر چه گســترده تر از کلیه فعاالن تولیدی، خدماتی و تجاری در کشور 

است که در نهایت به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
برپایی بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللی شیرینی و شکالت ایران با توجه 
به تجربه های قبل، اهداف بازرگانی و تخصصی بیش از پیش مد نظر قرار گرفته و 
سعی گردیده است با برنامه های صحیح و موثر شرایط الزم جهت جذب شرکت 
های کامال مرتبط با موضوع نمایشــگاه و بازدید متخصصین این رشته از صنعت 
فراهم آید. برخــی از این اهداف معرفی آخرین دســتاورد های داخلی و خارجی 
صنعت شیرینی و شکالت و صنایع وابسته، تبادل اطالعات و فناوری بین شرکت 
های داخلی و خارجی، جذب ســرمایه گذار، رونق بخشــیدن بیشــتر به صنعت 

داخلی و معرفی محصوالت نهایی به بازدید کنندگان می باشد.
اینجانب از تالش هایی که برای برپایی این نمایشــگاه صورت گرفته صمیمنه 
قدردانی نمــوده و از کلیه صاحبان صنایــع، متخصصان، واحدهــای تولیدی و 

صادراتی که کاال و خدمات خود را عرضه می نمایند سپاسگزاری می نمایم.
صنعت نمایشــگاهی به منزله یکی از پایه های حیاتی اقتصاد جهانی و ابزاری 
موثر برای ترویج و توســعه مبادالت تجاری اســت؛ این صنعت برای بسیاری از 
کشــورهای جهان به منزله صنعتی بزرگ و بین المللی و گامی در جهت رشــد 
اقتصادی شناخته می شود. یکی از صنایع بسیار مهم و کلیدی از لحاظ اقتصادی، 
صنعت مواد غذایی و آشامیدنی است. این صنعت عالوه بر گستردگی که علت آن 
مربوط به تنوع تعداد تولید کنندگان، روش های بسته بندی، فرآیندهای تولید و 
محصوالت نهایی است، نقش بسیار مهمی در سودآوری اقتصادی، باال بردن سطح 

اشتغال و افزایش هر چه بیشتر تولیدات داخلی دارد.
 با توجه به اقبال جهانی از نوشــیدنی های غیرالکلی بخصوص در کشــورهای 
اروپایی و منطقه، صنعت نوشــیدنی ایــران می تواند بیش از پیــش به بازارهای 
جهانی وارد شود و صنعتی سازی نوشیدنی های اصیل ایرانی، بازارهای صادراتی 

خوبی را برای محصوالت ایرانی رقم خواهد زد.
در نهمین نمایشــگاه بین المللی نوشــیدنی ها، بیش از 90 شرکت داخلی و 
خارجی در فضایی بالغ بر 12000 مترمربع آخرین دستاوردها و محصوالت را در 

معرض دید بازدیدکنندگان و متخصصان قرار خواهند داد. 

پیام هومن رازدار مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران به مناسبت برگزاری نمایشگاه های صنایع غذایی 

سیاست شرکت نمایشگاههای بین المللی  حمایت هر چه 
گسترده تر از فعاالن تولیدی، خدماتی و تجاری است

وزیر نیــرو در جریان افتتاح دوازدهمین نمایشــگاه 
بین المللــی انرژی هــای تجدیــد پذیر، بهــره وری و 
صرفه جویی انرژی ایران گفت: بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته در مجموع در طول ســال تراز صادراتی 

صنعت برق 80 درصد مثبت برنامه  ریزی شده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت صادرات برق گفت: 
یکی از برنامه هایی کــه در وزارت نیرو دنبال می کنیم 
افزایش مبادالت برق با کشــورهای همسایه است. در 
طول یکسال گذشــته نیز با اغلب کشورهای همسایه 
روابط قابل توجهی بــرای انتقال انــرژی به روش های 
 مختلــف داشــتیم و اکنون نیــز این مبــادالت ادامه 

دارد.
وی با بیان این که با برخی از این کشورها واردات برق و 
با برخی دیگر صادرات برق داریم ادامه داد: برنامه  ریزی ها 
به گونه ای است که ســاالنه بتوانیم 80 درصد انرژی را 
صادر و 20 درصد وارد کنیم که اکنون نیز این مســاله 

تحقق پیدا کرده و میزان صادرات قابل توجهی داشتیم.
محرابیان اضافه کرد: با توجه به شــرایط ایده آل این 
میزان را افزایش خواهیــم داد به گونه ای که در مجموع 
در طول سال تراز تجارتی 80 درصد مثبت برنامه  ریزی 

می شود.

 تسهیالتی برای صنایع 
وزیر نیرو با بیان این که کار وزارت نیرو این اســت که 
برق تولیــدی را با نرخ های حمایتــی از صنایع تحویل 
بگیرد، اظهار کرد: 110 هزار واحد برای یکســال برنامه 
 ریزی شده اســت و با ارائه تسهیالت امکان فروش برق 
برای آنها وجود دارد.وی ادامه داد: وزارت نیرو با حمایت 
از انرژی تجدید پذیر برنامه های جدیــدی را ارائه داده 
که فعال کردن همه این مدل ها موجب توسعه صنعت 

تجدید پذیر می شود.
محرابیان با بیان این که امسال برای اولین بار در بودجه 
ســال 1401 برای ماده 12 جدول تنظیم شد و یکی از 
بندهای آن صرفه جویی توسط نیروگاه های تجدید پذیر 
بود، گفت: با توجه به این که منابــع حاصل از ماده 12 
اعتبار مشخصی دارد 300 میلیارد تومان برای این بخش 
ردیف اعتبار اختصاص یافته که با توجه به توسعه صنعت 

تجدید پذیر این رقم در طول سال آینده رشد می کند.
به گفته وی ماده 12 قابل جایگزینی با روش های دیگر 
نخواهد بود و این اعتبــار برای نیروگاه های تجدید پذیر 

اختصاص می یابد.
وزیر نیرو با اشــاره به سرمایه  گذاری در حوزه تجدید 
پذیرها گفت: با توجه به نوع حمایتی که از صنعت تجدید 

پذیرها صورت می گیرد اولویت بخش خصوصی داخلی 
است اما اگر سرمایه  گذار خارجی نیز وارد این عرصه شود 
حتما با گرفتن شــریک ایرانی و ایجاد قوانین و مقررات 

این موضوع امکان پذیر خواهد شد.
محرابیان با اشاره به رگوالتوری صنعت برق اظهار کرد: 
جلســه ای را با وزارت اقتصاد برگزار کردیم و امیدواریم 
مســائلی که در این الیحه تدوین شده مورد توافق قرار 
بگیرد بعد از توافق ایــن الیحه را تحویل دولت خواهیم 

داد.
وی با اشاره به مصوبه احداث نیروگاه های تجدید پذیر 
در ادارات دولتی بیان کرد: بخــش کمی از این مصوبه 
اجرایی شده برخی ادارات اقدامات کمی را در این حوزه 
انجام داده اند، اما سیاست ما در حال حاضر این است که 
ادارات عدد قابل توجهی را در پیک مصرف صرفه جویی 
کند لذا اگر می خواهند محدودیت های آنها کاهش یابد 
طبیعتا باید به دنبال احــداث نیروگاه های تجدید پذیر 

باشند.
محرابیان همچنین در مراســم افتتــاح دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و 
صرفه جویی انرژی ایران با بیان این که از طریق روش های 
مختلف و بررسی های صورت گرفته مدل های حمایتی 

را طراحی می کنیــم اظهار کرد: ایــن مدل ها هم برای 
فعاالن در مقیاس بزرگ و نیروگاه های عظیم در کشور 
و همچنین کســانی که می خواهند با ســرمایه  گذاری 
اندک وارد این حوزه شوند و نیروگاه های خانگی، می تواند 

کارآمد باشد.
وی با بیان این که صنعــت تجدیدپذیر یک صنعت 
مهم و پیش قراول صنایع دیگر در دنیا است، گفت: برای 
توسعه این صنعت برنامه هایی را در دستور کار داریم که 

جزو اولویت های دولت سیزدهم نیز تبیین شده است.
وزیر نیــرو با بیــان این که اگــر در مصــرف انرژی 
استانداردهای مشخص وجود داشــته باشد، می توانیم 
امیدوار باشــیم کــه در افق کوتاه مــدت و میان مدت 
شــاهد کاهش چشــمگیر مصرف انرژی باشیم، اظهار 
کرد: می توانیم از منابع پنهان در کشور استفاده کنیم؛ 
به طور مثال با وضع استاندارد برای کولرهای آبی می توان 
میلیون ها کیلووات ســاعت و میلیون ها مترمکعب آب 

صرفه جویی کرد.
او ادامه داد: تمام فناوری ها تا مرحله تولید صنعتی در 
کشور وجود دارد و نیازمند واردات نیستیم و تنها باید به 
بازار و تولید توجه کنیم و با تولید محصولی استاندارد در 

این حوزه گام برداریم.

وزیر نیرودر نمایشگاه بین المللی تهران:

برنامه های وزارت نیرو موجب توسعه صنعت انرژی های  تجدید پذیر می شود
مدل های حمایت وزارت نیرو از تجدیدپذیرها تغییر می کند

برنامه ریزی برای صادرات 80 درصدی انرژی
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جمشــید مغازه ای، دبیر انجمن صنفی 
صنایع بیســکویت، شــیرینی و شکالت 
ایران گفت: بیســت و یکمین نمایشــگاه 
بین المللی شــیرینی و شکالت با استقبال 
چشمگیر شرکت های داخلی مواجه شده 

است.
جمشــید مغازه ای، دبیر انجمن صنفی 
صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران 
در گفت وگو با نشــریه اقتصاد و نمایشگاه 
گفت: در بیست و یکمین دوره نمایشگاه 
بین المللی شیرینی و شــکالت ، 9 سالن 
برای شــرکت کنندگان آماده شــده است 
که یک ســالن آن اختصاصاً برای نمایش 
و معرفی ماشــین آالت صنعت شــیرینی 
و شــکالت اســت و به طور کلی، فضای 
مفید نمایشگاه به دو بخش 18 هزارمتری 
فضای سرپوشــیده و 2500 متری فضای 
باز تقسیم شده اســت. همچنین فضایی 
نمایش  بــه  در حــدود 5 هزارمترمربــع 
ماشــین آالت اختصاص داده شــده و در 
سایر سالن ها نیز برخی از ماشین آالت در 
معرض نمایش گذاشــته خواهند شد. وی 
با اشاره به کمبود فضای نمایشگاه عنوان 
کرد: متأســفانه علی رغــم نامه نگاری ها و 
درخواســت های متعدد از شرکت سهامی 
نمایشــگاه ها برای افزایش فضــا، تمامی 
درخواست ها بی پاســخ ماندند. در نتیجه 
ما نتوانســتیم فضای مورد نیاز بســیاری 
از متقاضیان شــرکت در این نمایشگاه را 

تأمین کنیم.
وی بــا اشــاره بــه هــدف برگــزاری 
نمایشــگاه ها، خاطرنشان ساخت: هدف از 

برگزاری نمایشگاه، نمایش توانمندی های 
صنایع مختلف اســت. در دو ســال اخیر 
به دلیــل پاندمی کرونا، امــکان برگزاری 
نمایشگاه نبود و شــرکت ها در این مدت، 
نوآوری های بســیاری را ایجــاد کردند و 
اکنون ایــن فرصت برای آنها مهیا شــده 

است.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکویت، 
شــیرینی و شــکالت ایران با اشــاره به 
از  شــرکت کنندگان  بــاالی  اســتقبال 
نمایشــگاه امســال، ادامه داد: بــا گذر از 
دوران کرونــا، تولیدکنندگان عزم راســخ 
برای بازگشت به روال تولید سابق خود را 
دارند و با توجه به عملکرد فعاالن صنعت 
شــیرینی و شــکالت و تمایل به نمایش 
به  دستاوردهایشان، مشابه ســال 1396 
دوران اوج صنعت شــیرینی و شــکالت 
بازگشــته ایم. در حــال حاضــر علی رغم 
افزایش تولید و صادرات صنعت شیرینی و 
شکالت ایران، متأسفانه در این نمایشگاه 

بــه دلیــل برخــی محدودیت هــا مانند 
محدودیت فضا، نتوانستیم پذیرای حضور 

تمامی فعاالن این صنعت باشیم.
مغــازه ای با اشــاره به کاهــش حضور 
نمایشــگاه  در  خارجــی  شــرکت های 
تصریح کــرد: در بیســت و یکمین دوره 
نمایشگاه بین المللی شــیرینی و شکالت 
از کشــورهایی مانند آلمان و ایتالیا برای 

حضور در نمایشگاه دعوت نموده ایم.
وی بــا اشــاره بــه تمایــل انجمن به 
تخصصی تر شــدن نمایشــگاه شیرینی و 
شکالت، افزود:  ما همیشه برای برگزاری 
نمایشگاه، به دنبال جذب مخاطبان خاص 
هســتیم و تمایل به حضور فعاالن و افراد 
متخصص این صنعــت داریم، زیرا صنعت 
شــیرینی و شــکالت، یک صنعت لوکس 
اســت. برخی از مخاطبان عام، بیشــتر با 
هدف ســرگرمی در این نمایشگاه شرکت 
می کننــد و این موضوع چنــدان برای ما 
مطلوب نیســت. به همین دلیل ما تمایل 

داریم که نمایشــگاه بیشــتر به ســوی 
تخصصی شــدن حرکت نماید. حتی بارها 
درخواســت کرده ایم که برای دو روز اول 
نمایشــگاه، بلیط  فروشــی انجام نشود و 
دعوت  کارت  بــا  بازدیدکننــدگان صرفاً 
در نمایشــگاه حضــور پیدا کننــد. حتی 
اگر بازدیدکننــده ای هم وجود نداشــته 
باشد، ســه بخش اصلی نمایشــگاه یعنی 
محصوالت، ماشــین آالت و مواد اولیه، در 
تعامل با یکدیگر، به نتیجــه ی مورد نظر 
خواهند رسید. هر چند عالقمند به حضور 
مردم نیز هســتیم تا از نزدیــک، میزان 
پیشــرفت این صنعــت را ببینند. هدف 
اصلی شرکت گنندگان نیز بستن قرارداد با 
است. همچنین عالوه  شرکت های همکار 
بر نمایشگاه، در طول ســال سمینارهای 
مختلفــی را با فعاالن ایــن صنعت برگزار 
می کنیم. وی با اشــاره بــه فعالیت های 
انجمن شــیرینی و شــکالت خاطرنشان 
ساخت: مهمترین فعالیت انجمن شیرینی 
و شــکالت، حفظ منافع مشــروع صنعت 
شیرینی و شــکالت اســت و ما همیشه 
به دنبال این هســتیم که آسیبی به این 
صنعت وارد نشــود. به دلیــل تحریم ها، 
کرونا و حذف ارز ترجیحی، اغلب بازارهای 
صادراتی خود را از دســت داده ایم و توان 
رقابت با کشــورهای بزرگ مانند ترکیه را 
نداریــم. همچنین در حــال حاضر، بهای 
تمام شده برای محصوالت، بسیار افزایش 
یافته است. وی افزود: شیرینی و شکالت 
کاالی لوکس هستند و در اولویت مصرف 
جامعه قرار نــدارد. در حال حاضر، قدرت 

خرید مردم بســیار کم شــده و بازارهای 
صادراتی نیز در راستای افزایش بهای تمام 
شــده کاال، دســتخوش تغییرشده است. 
برای اینکه بتوانیم دوباره مانند گذشــته 
وارد بازارهــای صادراتی شــویم و فروش 
داخل نیز افزایش یابد، نیاز به نقدینگی و 
ســرمایه در گردش داریم. در جلساتی که 
با دولتمردان داشــتیم، مکرراً درخواست 
کرده ایم که ســرمایه در گــردش صنعت 
شیرینی و شــکالت را افزایش دهند. در 
حال حاضر قیمت ها به گونه ای شده  که با 
نقدینگی قبلی، توان فعالیت طوالنی مدت 
را نداریم. تمامــی مواد اولیه و اساســی 
تهیه ی شــیرینی و شکالت، دچار افزایش 
قیمت شدیدی شــده اند. همچنین نوسان 
ارز نیــز در واردات برخی از مــواد اولیه 
امولسیفایرها  انواع روغن ها، کاکائو،  مانند 
و... مشــکالت زیادی ایجاد کرده اســت. 
وی ادامــه داد: تنهــا راه برون رفت از این 
شرایط، این اســت که دخالت ها کاهش 
پیدا کند. بخشنامه های متعدد و بازدارنده، 
قیمت های دســتوری و... جلوی رشــد و 
پیشــرفت صنعت شــیرینی و شکالت را 
گرفته اند. در حال حاضر، صنعت شیرینی 
و شــکالت ایران، در جهان شناخته شده 
اســت و انواع برندهای ایرانی در خارج از 
بسته بندی ها دچار  دارند.  کارخانه  کشور، 
تحول عظیمی شــده و از لحــاظ کیفیت 
نیز در حال رقابت بــا محصوالت خارجی 
می باشــد. تکنولوژی و دانش فنی ما نیز 
به روز است و تمامی این ویژگی ها می تواند 

صنعت شیرینی و شکالت را پررونق   کند.

جمشید مغازه ای دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران: شکوفایی صنعت شیرینی و شکالت ایران در دوران پس از کرونا

به دنبال افزایش قیمت ها و تورم

 درخواست افزایش رسمایه در گردش برای صنعت شیرینی و شکالت داریم 

دوســت داران شــکالت ســاالنه ۷ میلیون تن از این خوراکی خوشمزه 
را مصرف می کنند و همین کار، بازاری 140 میلیارد دالری برای شــکالت 
ساخته است و انتظار می رود که گردش مالی بازار شکالت تا سال 2028 به 

200 میلیارد دالر برسد.
 طعم تلخ بحران ها برای شکالت سازان

اما بحــران اقتصادی کووید 19 و نیز تهدیــد تغییرات اقلیمی بر صنعت 
شکالت سازی هم تأثیر گذاشته اند.

ژاک توره، شکالت سازِ معروف فرانسوی و داور مسابقه شیرینی پزی شبکه 
نت فلیکس، دربارهٔ تــوان مقاومت صنعت شکالت ســازی می گوید: »اخیرا 
مشــکالت زیادی در کار بوده، و شاید بتوان گفت که فرصت های زیادی هم 
برای نوآوری پیش آمــده. یکی از مهمترین چیز ها توجــه و گوش دادن به 
خواست مشتری است. چون مشتری ما هم کیفیت می خواهد و محصوالت 
تازه. او می خواهد با ما چیز های جدیدی کشف کند و ببیند چه محصوالت 

دیگری می توانیم تولید کنیم.«
او به کاهش تولید کاکائو در ساحل عاج اشاره می کند که به علت تغییراتی 
آب وهوا اتفاق افتاد، و همچنین درباره تأثیر این امر بر صنعت شکالت سازی 
می گوید: »کاکائو گیاهی اســت که هرجایی رشد نمی کند و نسبت به گرما 
و رطوبت حســاس اســت. بی اطمینانی عمده آینده درباره همین تغییرات 

آب وهوایی است. این من را که کمی بیش از باقی مسائل نگران می کند.«
   از کشت کاکائو تا تولید شکالت؛ منصفانه و سازگار با محیط

ســاالنه پنج میلیون تن کاکائو در جهان تولید می شــود که ۷0 درصد 
آن محصــول کشــور های آفریقایی غنا و ســاحل عاج اســت؛ و همزمان 
با خواســت تجــارت منصفانه از ســوی کنشــگران حامی حقوق بشــر، 
 تقاضا برای تولید شــکالت به شــکلی منصفانه و ســازگار بــا محیط نیز

 بیشتر شد.
مدیران این شــرکت معروف شکالت ســازی والرونا، با بیش از 40 هزار 
مشــتری در 85 کشــور دنیا، از ابتدا تصمیم گرفتند که با کشــت کاکائو 
برخوردی پایا داشته باشد و با درختکاری پیرامون مزارع کاکائو با جنگل زدایی 

مقابله کنند. با این کار کیفیت کاکائو هم بیشتر می شود.
کارول سنیوورت، مسئول پیشین اقتصاد پایای این شرکت، درباره آن که 
والرونا به تولیدکننــدگان و کارکنانش چه کمکی می کنــد می گوید: »ما 
محصول تولیدکنندگان کاکائو را به قیمتی منصفانه می خریم، در پروژه های 
محلی سرمایه گذاری می کنیم و می کوشیم حافظ محیط زیست باشیم. به 
کارکنان مان هم توجه داریم، کار در والرونا تجربه فوق العاده ای است، همچنین 

دائما از تأثیر منفی بر محیط می کاهیم.«
 شیرینی سرمایه گذاری روی کاکائو

ویکتوریا اسکوالر، کارشناس سرمایه گذاری ساکن لندن معتقد است که 
سرمایه گذاری در صنعت شــکالت اخیرا جذاب تر شده است وی می گوید: 
»ساحل عاج درگیر مشکل آب وهوا بود و همین سبب شد تولید کاکائو کاهش 
پیدا کند، اما اخیرا شاهد رشد چشمگیر تقاضا بوده ایم، و کاکائو در حال حاضر 

بسیار مورد توجه سرمایه گذاران است.«.
اما بسیاری از کشت کنندگان کاکائو زیر خط فقرند و این نشان می دهد که 

تولیدکنندگان باید بیش از منفعت خودشان به افراد اهمیت بدهند.
 تاثیر شکالت در بهبود وضعیت گوارش و روده

با مطالعات و آزمایشات انجام شده بر روی نوعی شکالت محققان به این 
نتیجه رسیدند خوردن این شکالت موجب بهبود وضعیت دستگاه گوارش 

و روده می شود.
 احتماال می دانید که هر کدام از مــواد غذایی تاثیرات مختلفی روی بدن 
دارند. جدیدا مطالعاتی انجام شده که نشان می دهد یک نوع شکالت وجود 
دارد که بعد از اینکه وارد بدن می  شود، از لحاظ روحی شما را شاد می  کند، 
یعنی شکالت را استفاده می کنید؛ سپس حس بهتری دارید اما آیا علم هم 

این موضوع را به اثبات رسانده است؟
طبق مطالعات اخیر که در ژورنال بیوشــیمی بین المللی به چاپ رسیده 
است، خوردن این شکالت باعث بهبود روحیه و سالمت روده می شود و برای 
بدن فواید بســیار زیادی دارد. مطالعه ای کنترل شده به صورت رندم انجام 
شده است که در آن افراد بین 20 تا 30 ســال مورد مطالعه قرار گرفتند و 
مشخص شد که یک نوع شکالت تلِخ 85 درصد کاکائو می  تواند باعث بهبود 

روحیه و سالمت گوارش شود.
در این آزمایــش و تحقیق، افراد را به دو گروه تقســیم بندی کردند و بر 
اساس محتوای کاکائویی که می خوردند، آزمایشات را برای آن ها انجام دادند. 
یک گروه شــکالت تلخ ۷0 درصد خوردند و گروه دیگر شکالت 85 درصد 
مصرف کردند. این آزمایش به مدت سه هفته انجام شد و آن ها هر روز از این 

شکالت ها می خوردند.
 خاصیت های اثبات شده شکالت تلخ چیست؟  

شکالت تلخ حاوی آنتی اکسیدان ها، درصدهای تعیین شده برای شکالت 
تلخ، بهترین زمان مصرف شکالت تلخ، فایده این شکالت برای پیشگیری از 
بیماری های مغزی، منع مصرف شکالت تلخ برای افراد بی خواب و شناخت 
هشت خاصیت اثبات شده شکالت تلخ در بسته خبری سالمت ایمنا بخوانید.

شکالت تیره منبع غنی از آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی بوده و به طور کلی 
حاوی قند کمتری نسبت به شکالت شیر است. افرادی که عالقه مند به اضافه 
کردن شکالت تیره به رژیم غذایی خود هستند، باید در نظر داشته باشند که 

از نظر چربی و کالری زیاد است، بنابراین اعتدال مهم است.
مطالعات موجود نشان می دهند که به طور کلی از 20 تا 30 گرم شکالت 
تیره در روز استفاده کنید. شکالت تیره با درصد بیشتر به طور معمول حاوی 
قند کم اما چربی بیشتری است، کاکائو و تلخی بیشتر به معنای فالوانول های 
بیشتر است، بنابراین بهتر است شکالت تیره ای را انتخاب کنید که حداقل ۷0 

درصد تلخی را شامل شود.

ساالنه پنج میلیون تن کاکائو در جهان تولید می شود که ۷0 درصد 
آن محصول کشور های آفریقایی غنا و ساحل عاج است

مردم جهان ساالنه بابت 7 میلیون تن 
شکالت 140 میلیارد دالر خرج می کنند

چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت غــالت، آرد و نان 
)IBEX2022( بــه عنوان یکی از شــاخص تریــن رویدادهای 
جهانی نان و آرد از تاریخ 21  تا 24 شــهریور ماه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است. علی معین 
  )ITG(جهرمی مدیرعامل شــرکت گروه تجارت اطالعات کوشا
برگزارکننده این رویداد نمایشــگاهی، در مورد جزئیات برگزاری 
نمایشــگاه آرد و نان گفــت: چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی 
صنعت غالت، نان و آرد از تاریخ 21 الی 24 شهریور با حضور 136 
شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار می شود و مشارکت کنندگان، آخرین دستاوردهای 
 خود را در صنعــت آرد، نان و غالت به نمایش خواهند گذاشــت.
وی با اشــاره به وجه تمایز نمایشــگاه چهاردهم با نمایشگاه های 
سال های گذشــته، اظهار داشت: در حال حاضر، تأثیر کرونا بر صنعت نمایشگاهی از بین رفته و اقتصاد به سوی ثبات 
حرکت می کند. وجه تمایز این نمایشــگاه، افزایش تعداد شــرکت کنندگان، فضای نمایشگاهی و تعداد درخواست ها 
 جهت حضور و بازدید از این نمایشــگاه است که قابل مقایسه با سال های قبل نیست و رشد چشمگیری داشته است.

او افزود: شعار ما در این نمایشگاه، »برای نان ایران« است و با این شعار، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی غالت، آرد و نان 
را آغاز کردیم. عالوه بر معرفی و آموزش انواع پخت توسط شرکت ها در ایام برگزاری نمایشگاه، یک سمینار و دو کارگاه 
آموزشی نیز داریم که سمینار مربوط به حوزه ITC  و دیجیتال کردن غالت و چرخش غالت است و سخنرانان آن از کشور 
سوئیس برای این سمینار دعوت شده اند. همچنین کارگاه ها نیز در دو بخش بهبود کیفیت خمیر و نان و بهبود کیفیت 
آرد برگزار خواهند شد. برگزاری جلسات B2B حضور هیئت های خارجی از کشورهای عراق، حوزه  CIS، فرانسه، ترکیه 
 و کشورهای آفریقایی نیز از دیگر برنامه های ما برای چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غالت، آرد و نان است .
وی بــا تاکید بــر اهمیت برگزاری این نمایشــگاه خاطرنشــان ســاخت: با توجه بــه افزایش قیمت گنــدم و آرد 
و بــاال رفتن هزینــه تولید نان بــا ابزارهــای گذشــته، در این نمایشــگاه انواع ماشــین آالت جدیــد و متدهای 
 مدیریتــی معرفــی و رونمایــی مــی شــوند تــا تولیدکننــدگان بتوانند هزینه هــای خــود را مدیریــت کنند.
برگزارکننده نمایشــگاه صنعت غالت، آرد و نان اظهار داشت: ما از دیرباز با این تفکر رشد نمودیم که نان، برکت است 
و برای نان، احترام خاصی قائل هستیم. امیدواریم در کنار یکدیگر، از تولید و مصرف گندم تا نان، تفکری بهینه را در 

پیش بگیریم. در پایان امیدواریم که برگزاری این نمایشگاه، نقطه عطفی در جهت حل مشکالت صنعت آرد و نان باشد.

همزمان با برگزاری نمایشــگاه نوشــیدنی، چــای، قهوه و 
دمنوش ها، فضای خوبی در ســالن 2۷ برای برگزاری سومین 
دوره مســابقات طراحی با شــیر و قهوه با عنوان الته آرت در 
نظر گرفته شــده که نشــاط فراوانی ایجاد خواهد کرد وحید 
طیبی نژاد، برگزارکننده نمایشگاه بین المللی نوشیدنی، چای، 
قهوه و دمنوش ها در گفت وگو با نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه 
گفت: دومین دوره نمایشگاه بین المللی نوشیدنی، چای، قهوه 
و دمنوش ها در تاریخ 21 الی 24 شــهریور در سالن های 6، ۷ 
و 2۷ و در فضایی بالغ بــر دوازده هزار متر مربع با حضور صد 
واحد تولیدی و بازرگانی از اقصی نقاط کشــور و دو شــرکت 
از کشورهای ترکیه و برزیل برگزار خواهد شــد.  وی با اشاره 
به هدف از برگزاری این نمایشــگاه، افــزود: هدف ما، معرفی 
صنعت نوشیدنی، چای و قهوه بعنوان یک صنعت مســتقل در حوزه صنایع غذایی است. هدف دیگر این 
نمایشگاه، توسعه روابط با کشورهای همسایه و فراهم شدن امکان بازاریابی محصوالت باکیفیت ایرانی در 
حوزه نوشیدنی های سرد و گرم به خصوص چای ایرانی و معرفی آخرین دستاوردهای صنعت نوشیدنی به 
مصرف کنندگان داخلی است.  طیبی نژاد در ادامه، مهم ترین دستاورد دومین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی، 
چای، قهوه و دمنوش ها را ایجاد بازارهای صادراتی عنوان نمود و خاطرنشان کرد: از طریق نمایشگاه می توان 
برای محصوالت باکیفیت ایرانی در سطح بین المللی، بازارهای صادراتی ایجاد نمود و امیدواریم با استقبالی 
که از این نمایشگاه خواهد شد و معرفی آخرین محصوالت و فناوری های نوشیدنی، بستری مناسب برای 
صادرات کاالهای مرغوب و با کیفیت ایرانی به خصوص در بخش چای و نوشــیدنی های سرد ایرانی ایجاد 
شود. وی افزود: همزمان با برگزاری نمایشگاه، فضای بسیار خوبی در سالن 2۷ برای برگزاری سومین دوره 
مسابقات طراحی با شیر و قهوه با عنوان الته آرت در نظر گرفته شده است که نشاط فراوانی ایجاد خواهد 
کرد و عالقمندان به این هنر می  توانند در این مسابقه شرکت کنند. این رویداد با همراهی انجمن قهوه و چند 

تشکل فعال در حوزه صنعت قهوه برگزار خواهد شد.
طیبی نــژاد گفــت: در کنار نمایشــگاه و مســابقات، چندیــن کارگاه آموزشــی در حــوزه صنعت 
 نوشیدنی، چه نوشــیدنی های گرم و چه نوشیدنی های ســرد برگزار خواهد شــد که امکان خوبی برای

 عالقمندان می باشد.

 صنعت نوشیدنی ایران ظرفیت سه برابر شدن فضای نمایشگاهی و افزایش 
تعداد شرکت ها را در ســال های آینده دارد صنعت نوشیدنی سال ها از این 
موضوع که نمی توانست هویت واقعی خود را بدست بیاورد، رنج می برد اما امروز 
تمامی شــرکت ها از این موضوع خوشحال هستند که این نمایشگاه فقط به 
نوشیدنی های سرد و گرم اختصاص دارد. علی بهرام نژاد، دبیر برگزاری و مدیر 
اجرایی نهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی، چای، قهوه، صنایع و تجهیزات 
وابسته در گفت وگو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه با اعالم خبر برگزاری نمایشگاه 
نوشیدنی های سرد و گرم، چای، قهوه، صنایع و تجهیزات وابسته، برای اولین 
بار در صنعت نمایشگاهی ایران گفت: موفقیت فعاالن این صنعت در برگزاری 
نمایشگاه اختصاصی کسب وکارهای مرتبط با نوشیدنی سرد و گرم برای اولین 
بار، گام مهمی در حمایت از صنایع مرتبط با نوشیدنی، چای، قهوه و صنایع 

وابسته به آن است. 
وی افزود: نمایشگاه امسال با استقبال گسترده ای مواجه شده است و بسیار 
پرشور و باکیفیت در حال برگزاری می باشــد. با توجه به اینکه در سال های 
گذشته این نمایشگاه به خوبی برگزار نمی شد، شرایط را تحلیل کردیم و سعی 
کردیم در این دوره با روش مهندســی معکوس و مطالعة بــازار، آن را برگزار 
کنیم. در مطالعاتی که انجام شد، در ابتدا نوشیدنی ها را به دو گروه سرد و گرم 
تقسیم کردیم. سپس برای انواع گروه ها و زیرگروه های کاالیی با شرکت های 
مربوطه جلسه گذاشتیم و در خواست های آنان را بررسی و نیازسنجی نمودیم.

وی ادامه داد: این دوره از نمایشــگاه، با حدود 100 شرکت و 15 هزار متر 
مربع فضا در حال برگزاری است. صنعت نوشیدنی در سال های گذشته همواره 
متحمل رنج بود و نمی توانست هویتی مستقل داشته باشد. اما امسال توانستیم 
با حمایت اتحادیه، انجمن ها، ســازمان های متولی و صنفی، کاری کنیم که 
صنعت نوشیدنی زیر سایة سایر صنایع دیگر قرار نگیرد و بتواند پرچم خود را 

افراشته نگهدارد و به صورت مستقل نمایشگاه برگزار کند.
بهرام نژاد به اســتقبال بسیار خوب از نمایشگاه نوشــیدنی، چای و قهوه 

اشاره کرد و گفت: به دلیل اســتقبال باالیی که از این نمایشگاه شده، تعداد 
شرکت کنندگان به حدی باال بود که در حدود 60 شرکت متأسفانه نتوانستند 
حضور داشته باشند و ظرفیت نمایشــگاه پر شــده بود. با بازخوردی که از 
شرکت کنندگان دریافت نمودیم و با توجه به استقبال بازدیدکنندگان، احتماالً 
در سال آینده، ظرفیت نمایشگاه حداقل دو یا سه برابر افزایش خواهد یافت تا 
همه عالقه مندان بتوانند در این نمایشگاه حضور یابند.  مدیر اجرایی نهمین 
نمایشگاه نوشیدنی، چای و قهوه با اشاره به برنامه های جانبی نمایشگاه، اضافه 
کرد: در کنار بخش تجاری نمایشگاه که در حال انجام است، ورکشاپی داریم 
که مهم ترین و زبردست ترین باریستاهای کشور در آن حضور دارند که هم در 
حال آموزش و هم در حال رقابت هســتند. به برندگان این مسابقه نیز جوایز 
نفیسی اهدا می شود. در سالن 6 نیز ورکشاپ دیگری با موضوع میکسولوژی 
در حال برگزاری اســت. در غرفة پگاه نیز برنامه های فرهنگی برای کودکان 
تدارک دیده شده اســت. وی افزود: همانطور که پیش تر گفته شد، صنعت 
نوشیدنی سال ها از این موضوع که نمی توانست هویت واقعی خود را بدست 
بیاورد، رنج می برد و امروز تمامی شرکت ها از این موضوع خوشحال هستند که 
این نمایشگاه فقط به نوشیدنی های سرد و گرم اختصاص دارد. تا قبل از این 
نمایشگاه، در کنار شرکت های نوشیدنی، سایر محصوالت غذایی مانند رب و 
خیارشور و... هم عرضه می شد؛ که هم تداخل ایجاد می شد و هم بازدیدکنندة 

تخصصی را تحت تأثیر قرار می داد. 

علی معین جهرمی برگزارکننده نمایشگاه غالت، آرد و نان: وحید طیبی نژاد، برگزارکننده نمایشگاه بین المللی نوشیدنی، چای، قهوه و دمنوش ها: 

علی بهرام نژاد، دبیر برگزاری و مدیر اجرایی  نهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی، چای، قهوه، صنایع و تجهیزات وابسته: 

نمایشگاه نوشیدنی ها بستری مناسب برای معرفی و صادرات 
کاالهای مرغوب ایرانی است

»برای نان ایران« شعار چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت غالت، آرد و نان 

نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها امسال برای اولین بار بصورت مستقل برگزار شد
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شرکت آغ سوالر شبستر )برند تانیان( از سال 13۷5 
تاکنون بیش از 26 سال ســابقه حضور در بازار صنایع 

شیرینی و شکالت و نوشیدنی ها را داشته است.  
مهدی فراقی مدیر داخلی شــرکت آغ ســوالر شبستر 
)برند تانیان( در گفت وگو با نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه در مورد 
دســتاوردهای این شــرکت گفت: مجموعه برند تانیان در ســال 
13۷5 در اســتان آذربایجــان شــرقی و شهرســتان شبســتر به 
بهره برداری رسید. در حال حاضر، شرکت آغ سوالر شبستر، یکی از 
پیشرفته ترین و به روزترین شرکت ها از نظر ماشین آالت، دستگاه ها 

و تکنولوژی می باشد.
وی در ادامه با اشاره به محصوالت تولیدشده با برند تانیان، افزود: 
انواع شــکالت،آبنبات، شــوکوبار، ژله، ویفر، نوشــیدنی های گرم و 
اســمارتیز را با آخرین تکنولوژی های روز دنیا و با برند تانیان تولید 

می کنیم. 
فراقی در خصوص جایگاه برند تانیان در بازار، خاطرنشــان کرد: 
خدا را شــاکریم که توانســتیم در این ســال های فعالیت و تولید، 
محصوالت خود را با برنــد تانیان در بازار داخلی و خارجی معرفی و 
تثبیت نماییم. از ویژگی های منحصربفرد محصوالت ما، بهره مندی 
از مواد اولیه باکیفیت اســت کــه وارداتی هســتند. هرچند ما از 
مســئوالن انتظار داریم که با کاهش هزینه های واردات، به تولید و 

رونق چرخ های اقتصادی کشور کمک کنند.
مدیرداخلی برند تانیــان افزود: در اکثر نقاط کشــور، نمایندگی 
فعال داریم و ســعی داریم تا مشــتری ها و نمایندگان ما از شرکت 
و محصوالت رضایت داشته باشــند. هدف ما ایجاد روابط حرفه ای 

و پایدار با خریداران و همکاران و جلب رضایت مشــتریان و مصرف 
کنندگان است. 

وی  ادامه داد: در حــال حاضر به کشــورهای مختلفی از جمله 
عراق، افغانســتان، امارات، عمــان، قطر و چند کشــور اروپایی نیز 
صادرات داریــم. همچنین تمام تالش خود را بــه کار گرفته ایم تا 
روند رو به رشدی داشته باشــیم و خط تولید کارخانه را گسترش 

دهیم و بر تنوع محصوالت خود نیز بیفزاییم. 
مدیر داخلی برنــد تانیــان در خصوص حضور این شــرکت در 
نمایشــگاه اظهار داشــت: هدف ما برای شــرکت در نمایشگاه این 
است که در کنار جلب نظر مشــتریان و کسب اطالع ازسلیقه آنها، 

محصوالت جدید را رونمایی نماییم.

مهدی فراقی مدیر داخلی شرکت آغ سوالر شبستر )برند تانیان(:

 محصوالت برند تانیان با بهره مندی از آخرین فناوری روز دنیا تولید می شود
ما به دنبال برقراری روابط پایدار با مخاطبان خود هستیم

گروه صنعتی کندیل که با برند کندیل در تولید شمع و سورساتان 
در زمینه اکسسوری ها و محصوالت ویژه مراسم جشن تولد، فعالیت 
می کند، از سال 1397 وارد بازار محصوالت ویژه جشن ها و مراسم 
ها شــده و با نوآوری ها و خالقیت های خاص خود توانسته است 
محصوالتی ویژه و جالب توجه خانوارهای مختلف ایرانی برای مراسم 
جشن تولد، به بازار ارائه دهد. محصوالت برند کندیل در عین حال با 
قیمت مناسب و کیفیت مرغوب و سلیقه قابل توجه، نظر مشتریان را 
جلب کرده و نوآوری های بسیاری در محصوالت جدید خود داشته 
است. به گونه ای که کشــور چین، در حال کپی برداری از شمع های 
کندیل و محصوالت ویژه مراسم جشن تولد با برند سورساتان است. 
نشریه اقتصاد و نمایشــگاه در حاشیه نمایشگاه امسال شیرینی و 
شکالت با مهدی سلیمی، مدیر برند» سورساتان گفت وگویی انجام 

داده که می خوانید:
  ضمن معرفی خودتان، فعالیت های گــروه صنعتی کندیل را 

تشریح فرمایید
مهدی سلیمی، مدیر برند سورساتان هستم که در زمینه تولید انواع شمع  و 
اکسسوری های تولد فعال است و از سال 139۷ فعالیت خود را آغاز کرده و در 
طی این چند سال، مجموعه ای کامل از محصوالت ویژه مراسم جشن تولد را 
به سبد کاالی خود افزوده است و امیدواریم که در سال های آینده، سبد کاالی 

شرکت را کامل تر کنیم.
 شرکت شما دارای چه مزیت های رقابتی است و چه جایگاهی 

در بازار دارد؟
مجموعه ما در فرآیندهای تولیدی و سازمانی، به دنبال خالقیت و نوآوری 
اســت و این ویژگی ها موجب تثبیت محصوالت در بازار می شوند. به اذعان 
همکاران و مشــتریان، پیشــروترین شــرکت در زمینه خالقیت و نوآوری 
محصوالت هستیم و شکل سنتی صنعت شمع سازی را تغییر داده ایم. برای 
مثال کشــور چین، در حال کپی برداری از شــمع های کندیل و محصوالت 
ویژه تولد ما با برند سورساتان است. ما در بازار، دنباله روی رقبا نیستیم؛ بلکه 
به دنبال ساختن جایگاه مخصوص به خود هســتیم. با کمک تیم فروش و 
بازاریابی قوی مجموعه، فروش بســیار خوبی نیز داریم و خالقیت و نوآوری 

محصوالت جدید به طور مستمر ادامه دارد.
 در زمینه مشتری مداری، چه گام هایی برداشته اید؟

ســرلوحه کار ما از ابتدا، مشتری مداری بوده اســت. مشتری می خواهد 
در کمترین زمان ممکن، محصول مورد نظر خــود را باکیفیت باال و قیمت 
مناســب تهیه کند. ما برای هر سه عامل ذکر شــده، اقدامات خوبی انجام 
داده ایم. پخش محصــوالت ما بصورت 24 ســاعته انجام می شــود و پس 
از ثبت ســفارش، حداکثر تا ۷2 ســاعت بعد، محصول به دســت مشتری 
می رســد. ســعی می کنیم که مشــتری کمترین ریســک خرید را تجربه 
کند. قیمــت محصوالت مــا کامالت رقابتی و متناســب با قــدرت خرید 
همه خانوارهاســت. با اینکــه تورم باالیی در ســال های اخیــر در اقتصاد 
ایران، ایجاد شــده اســت، اما قیمت محصوالت ما افزایش پیــدا نکرده و با 
 افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید، توانســتیم شرایط را مدیریت 

کنیم.
با چه هدف و رویکردی در نمایشــگاه بین المللی شیرینی و 

شکالت حضور پیدا کردید و از چه محصولی رونمایی کرده اید؟ 
ما در سال های مختلف با برندهای مختلف در نمایشگاه حضور داشته ایم. 
امسال با برند سورساتان و کندیل و محصوالت جدید خود در نمایشگاه حضور 
پیدا کردیم و به دنبال همکاری با شرکت های فعال در زمینه صادرات و توسعه 

بازار محصوالت خود هستیم.

مهدی سلیمی، مدیر برند» سورساتان «:

»کندیل و سورساتان«؛ پیشرو در نوآوری محصوالت ویژه جشن تولد
شمع های کندیل و محصوالت سورساتان میزبان جشن تولد در خانه ایرانیان و سایرکشورهای جهان است
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شــرکت توســعه تجارت مهر آفاق با برند تجاری بروسیاتو، در 
زمینه تولید انــواع محصوالت قهوه و فــرآوری محصوالت بر پایه 
قهوه مانند انواع کافی میکس های معمولی و رژیمی هم به صورت 
سبد خانوار و بسته بندی شده که در فروشگاه های زنجیره ای در 
دسترس است و هم به صورت بســته بندی های فله و سوپاپ دار 
و کامال استاندارد مخصوص هتل ها، کافی شاپ ها و قهوه فروشی 

ها و ایرالین ها ، فعالیت دارد.
 این شــرکت برای ارائه محصوالت با کیفیــت مرغوب، بهترین 
مواد اولیه را برگزیده اســت و همچنین با ســختگیری در زمینه 
اســتانداردها و کنترل کیفیت و نگهداری نمونه های شاهد ، ثبات 

کیفیت محصوالت را به مشتریان خود تضمین میدهد. 
شعار این شرکت ســالمت  محور بودن محصوالت اعالم شده و 
به همین خاطــر تمامی محصوالت آن فاقد رنگ، اســانس و مواد 
نگهدارنده هســتند و همچنین دارای گواهی گلوتن فری مختص 

بیماران سلیاکی می باشد. 
نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه در حاشیه نمایشــگاه شیرینی و 
شکالت، با خانم مهندس سارا خوشــبازان، مدیر تحقیق و توسعه 
و مسول فنی شرکت توســعه تجارت مهر آفاق گفت وگویی انجام 

داده است:

وی با اشــاره به فعالیت های این شــرکت اظهار داشت: شرکت 
توســعه تجارت مهر آفاق با برند تجاری بروســیاتو در زمینه بازار 
قهوه و انــواع فرآورده ها بر پایه قهوه، ماننــد انواع کافی میکس ها 

فعالیت می کند. 
وی افــزود: ماهمچنین در حــال جــذب نمایندگی هایی نیز با 
اختصاص شــرایط ویژه در سطح کشور هســتیم که در ارتباط با 
معرفی محصوالت و جلب رضایت مشــتریان در شهرهای مختلف 
کشــور با گروه ما همکاری نمایند و از شــرکت هایی که در این 
زمینــه توانایی همــکاری با مــا را دارند اســتقبال خواهیم کرد.  
همچنین محصوالت ما هم مخصوص کافی شاپ ها و هم مخصوص 
مصرف خانگی است که در فروشگاه های سراسر کشور ازجمله در 

شهروند، رفاه، اتکا و...عرضه می  شود.
مدیر تحقیق و توســعه شــرکت توســعه تجارت مهــر آفاق با 
اشــاره به  مزیت های رقابتی این شــرکت تصریح کــرد: مزیت 
 رقابتی ما، اســتفاده از مــواد اولیه درجه یک و بدون اســانس و

 نگهدارنده است. 
وی با بیان اینکه هدف ما از ابتدا، سالمت  محور بودن محصوالت 
مان بوده اســت؛ خاطرنشان ساخت: شرکت توســعه تجارت مهر 
آفاق دارای واحدهــای طراحی محصول، مارکتینگ و برنامه  ریزی 
استراتژی و تولید اســت. در بخش فروش نیز دارای تیمی قوی و 

کارآمد نیزهستیم .
خوشــبازان با تاکید بر برنامه های توسعه ای و افزایش صادرات 
شــرکت مهر آفاق اظهار داشت: ما به کشــورهای کویت، لبنان و 
کشــورهای حوزه خلیج فارس صادرات داریــم و در حال حاضر با 
توجه به برنامه توسعه ای شرکت، در کارخانه ای به وسعت پنج هزار 
متر مربع مشــغول به فعالیت هســتیم و در حال طراحی و تولید 

انواع محصوالت مختلف می باشیم.
آفــاق  مهــر  شــرکت  حضــور  از  هــدف  پایــان  در  وی 
اعــالم جدیــد  محصــوالت  از  رونمایــی  را  نمایشــگاه   در 

 کرد .

خانم مهندس سارا خوشبازان، مدیر تحقیق و توسعه و مسول فنی شرکت توسعه تجارت مهر آفاق با برند قهوه ی بروسیاتو:

 هدف ما تولید محصوالت سالمت  محور و همچنین رونق تولید ملی و داخلی با کیفیت است

علی شــریفی علیشــاه 
رئیــس هیئــت مدیره و 
صنایع  شرکت  مدیرعامل 
غذایــی ســوتاش در گفت و 
با نشریه اقتصاد و نمایشــگاه با اشاره 
به تاریخچه فعالیت های این شــرکت 
اظهار داشــت: شــرکت صنایع غذایی 
سوتاش واقع در شهرک صنعتی کوزه 
کنان شهرستان شبستر در سال 1380 
با تولید انواع شکالت شروع به فعالیت 
نمــود و با اســتفاده از ماشــین آالت 
بروز دنیا و تالش بی وقفه ی پرســنل 
محترم شرکت و همچنین با استفاده از 
توانسته  مهندسین مجرب  فنی  دانش 
در طول این مــدت خطوط تولید انواع 
فرآورده های کاکائویــی ، ژله آماده ، 
قرص نعنــاع ، آلوچه،لواشــک و انواع 

ویفر را به بهره برداری برساند.
وی افزود: شــرکت صنایــع غذایی 
ســوتاش در حال حاضر بالغ بر یکصد 
نوع محصول تولید می نماید. همچنین 
از  شــرکت  این  تولیــدی  محصوالت 
بهترین مواد اولیــه موجود در بازار و با 

کیفیت عالی تولید میشود.

مدیرعامل شــرکت صنایــع غذایی 
سوتاش با اشاره اســتقبال کشورهای 
این شــرکت  از محصوالت  خارجــی 
خاطرنشــان کرد: این شرکت با توجه 
به کیفیت برتــر محصوالت خود عالوه 
بر فروش در کلیه نقاط ایران اســالمی 
در کشــورهای عراق، روســیه، عمان، 
افغانســتان، پاکســتان و آذربایجــان 
بصورت گســترده بازار فــروش خوبی 
دارد. وی در ادامــه عنــوان کرد: این 
شــرکت با توجه به راه انــدزی واحد 
شماره 2 و 3 خود و خرید ماشین آالت 
جدید ظرفیت تولید را افزایش داده و 
امکان جذب مشتریهای جدید را دارد 
و در حال حاضر با ســه برند سوتاش ، 
لیدی رز، براندو به تولید مشغول است. 
شــریفی با اشــاره به حضور صنایع 
نمایشگاه  غذایی سوتاش شــرکت در 
های داخلی و خارجی اظهار داشــت: 
صنایــع غذایی ســوتاش ماننــد بقیه 
شــرکت هــا در فضاهــای مجــازی 
حضور موثر دارد کــه از نظر تبلیغات 
محصوالت تولیدی و همچنین از نظر 
مشــتری یابی نقش موثر و به سزایی 

دارد. این شــرکت با توجه بــه تولید 
محصوالت جدید و منحصربفرد جهت 
ارائه محصــوالت در نمایشــگاه های 

داخلی و خارجی شرکت می نماید.
وی در پایان عنــوان کرد:  تولید در 
صنعت شــیرینی و شــکالت در ایران 
دارای پتانســیل باالیی می باشــد و با 
توجه به تولیــد محصوالت با کیفیت و 
متنوع و سازگار با ذائقه ی کشور های 
همسایه امکان افزایش صادرات وجود 
دارد اما با توجه بــه قاچاق محصوالت 
مشابه خارجی به داخل کشور موجب 
تضعیف فروش محصــوالت در داخل 
شــده که عالوه بر خروج ارز از کشور 
صدمات جبران ناپذیری بر اشــتغال و 

صنعت شیرینی و شکالت کشور دارد.

علی شریفی علیشاه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع غذایی سوتاش:

استقبال مشتریان خارجی از محصوالت شرکت صنایع غذایی سوتاش
شرکت صنایع غذایی سوتاش در حال حاضر بالغ بر یکصد نوع محصول با 

استفاده از بهترین مواد اولیه موجود در بازار تولید می کند.
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طبــق اعــالم، از 900 مــگاوات 
نیــروگاه انــرژی تجدیدپذیر نصب 
شده در کشور، 310 مگاوات مربوط 
به نیروگاه های بادی، 390 مگاوات 
نیروگاه خورشیدی و مابقی مربوط به برق آبی های 
کوچک، زیســت توده و انبســاطی ها می شود، به 
طور متوســط در جهان ظرفیــت نیروگاهی که از 
انرژی های تجدیدپذیر تامین می شــود، 30 درصد 
اســت که در برخی کشــورها این عدد نیز به 80 
درصد نیز می رســد اما در ایران تجدیدپذیرها تنها 
یک درصد ظرفیت نیروگاهی کشور را در بر گرفته 

اند،
 طبق بررســی های انجام شــده امــکان تامین 
140 هزار مــگاوات بــرق از تجدیدپذیرها وجود 
دارد کــه از این میزان 100 هزار مــگاوات مربوط 
بــه نیروگاه های خورشــیدی و 40 هــزار مگاوات 
مربوط به نیروگاه های بادی می شــود. اما متاسفانه 
هنوز به رقــم 1000 مگاوات نیروگاه نصب شــده 
نیز نرسیده ایم، د ر این بین دولت سیزدهم برنامه 
احداث 10 هزار مــگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در 
دســتور کار خود قرار داده است، آنطور که محمود 
کمانی - معاون وزیر نیرو و رئیس ســازمان ساتبا 
گفته اســت طبق برنامــه جدید بــه دلیل کمبود 
منابع امکان خرید تضمینی بــرق وجود ندارد اما 
برنامه های ورود ســرمایه گذاران به ایــن حوزه با 
جدیت پیگیری می شود، در همین راستا فراخوانی 
را برای احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید برای 
متقاضیان داخلی و خارجی اعــالم کرده ایم که تا 
انتهای آبان ماه افراد می توانند تقاضای خود را ثبت 

کنند.
به گفته وی تاکنون 32 هزار مگاوات درخواست 
ثبت شده و پیش بینی می کنیم که این عدد به 50 
هزارمگاوات برسد. این که مسیر جدید برای احداث 
نیروگاه های جدیــد از محل مــاده 12 قانون رفع 
موانع تولید است یعنی به ازای سوخت صرفه جویی 
شــده تهاتر صورت می گیرد و سود سرمایه گذاری 
طی مدت ســه تا چهار ســال برمی گردد و حدود 

شش تا هفت سال نیز تعهد وجود دارد.
رئیس سازمان ســاتبا با بیان این که از آن تاریخ 
به بعد به مدت 20 ســال ســرمایه گذار می تواند 
برق تولیدی خــود را عرضه کند به عبارت دیگر ما 
تعهد خرید تضمینی نداریــم و خرید و فروش در 
بازار انجام می شود، گفت: یکی از راه های تشویقی 
جهت ورود ســرمایه گذاران به این حوزه صادرات 
برق اســت به همین دلیل اکنــون در حال تدوین 
تا تولیدکننــدگان بتوانند  آیین نامه آن هســتیم 
بخشــی از توان تولید را صادر کنند. این رویه هم 
به رویه نیاز داخل کمک خواهد کرد و هم سرمایه 

گذار می تواند از منافع آن استفاده کند.
 بر اســاس اعالم وزارت نیرو برنامه این بوده که 
تا تابســتان ســال آینده 500 مگاوات به ظرفیت 
نیروگاهی اضافــه کند که بخش عمــده ای از آنها 
خورشــیدی است. همچنین ســاخت یک نیروگاه 
زمین گرمایی به ظرفیت 5 مگاوات در مشگین شهر 
در دســتور کار قرار دارد که تا بهمن ماه امســال 

مراحل ساخت این نیروگاه تکمیل می شود
 سهم تولید انرژی پاک چقدر است؟

بر اســاس آخریــن آمــار توســعه نیروگاه های 
تجدیدپذیر، میزان برق تولید شده از منابع پاک تا 
پایان مهرماه سال جاری به ۷066 میلیون کیلووات  
ســاعت رســیده که موجب شــده از انتشار 100 
هزار تــن گاز گلخانه ای و همچنیــن 0.۷ هزار تن 
آالینده های محلی تا پایان مهرماه جلوگیری شود. 
عالوه بر این تولید این میزان انــرژی تجدیدپذیر 
باعــث صرفه جویی 34 میلیون لیتــری آب در ماه 
مذکور شده و عالوه بر این، صرفه جویی در مصرف 
سوخت های فسیلی به میزان 44 میلیون مترمکعب 

معادل گاز طبیعی را محقق کرده است.
در حــال حاضر تعــداد مولدهــای تجدیدپذیر 
مختص مشترکین )محدود به ظرفیت انشعاب( تا 
پایان مهرماه به 5918 واحد با مجموع ظرفیت ۷0 
هزار و 806 کیلووات رسیده است. مجموع ظرفیت 
انرژی خورشیدی کشــور تا پایان مهرماه با تولید 
455.5 مگاوات به 50.38 درصد رسیده و مجموع 

ظرفیت انرژی بادی کشور با تولید 310.2 مگاوات 
بالغ بر 34.31 درصد اســت. همچنین در این بین 
زیســت توده  با تولید 10.56 مــگاوات تنها 1.1۷ 
درصد، برق آبی کوچک با تولیــد 104.۷ مگاوات 
11.58 درصد و بازیافــت تلفات حرارتی با تولید 4 

مگاوات  0.44 درصد سهم دارد.
 آینده مطلوب انرژی های تجدیدپذیر

طبــق آمارهای به ثبت رســیده طی 30 ســال 
گذشــته احتیاجات انرژی جهان به مقدار فراوانی 
افزایش یافته است. در ســال 1960 مصرف انرژی 
جهان معــادل Gtoe3/ 3 بوده اســت. در ســال 
1990 این رقم به Gtoe8/ 8 بالغ شــد که دارای 
رشد متوسط ساالنه 3/ 3 درصد است و درمجموع 
166 درصد افزایش نشــان می دهد. در حال حاضر 
مصرف انــرژی جهــان Gtoe/ Year10 بوده و 
پیش بینی می شــود این رقم در سال های 2010 و 

2020 به 12 و Gtoe/ Year 14 افزایش یابد.
آینده مطلوب انرژی های تجدیدپذیر

این ارقام نشان می دهند که میزان مصرف انرژی 
جهان در قرن آینده باال اســت و بالطبع این سوال 
مهم مطرح اســت که آیا منابع انرژی فســیلی در 
قرن هــای آینده جوابگوی نیاز انــرژی جهان برای 
بقا، توسعه و تکامل خواهند بود یا خیر؟ حداقل به 
دو دلیل عمده پاســخ این سوال منفی است و باید 
منابع جدید انرژی را جایگزین این منابع کرد. این 

دالیل عبارت اند از:
- محدودیــت و درعین حال مرغوبیت انرژی های 
فسیلی، زیرا این ســوخت ها از نوع انرژی شیمیایی 

متمرکز بوده و مســلما کاربردهایی بهتر از احتراق 
دارند.

- مسائل و مشکالت زیست محیطی به طوری که 
امــروزه حفظ ســالمت الیه های جــو به خصوص 
اتمســفر از مهم تریــن پیش شــرط های توســعه 
اقتصــادی پایدار جهانی به شــمار می آید. ازاین رو 
دهه های آینده به عنوان ســال های تالش مشترک 
جامعه انسانی برای کنترل انتشار دی اکسید کربن، 
کنترل محیط زیســت و درواقع تالش برای تداوم 

انسان روی کره زمین خواهد بود.
بنابراین اســتفاده از منابع جدید انرژی به جای 
منابع فســیلی الزامی است. سیســتم های جدید 
انرژی در آینده باید متکی به تغییرات ســاختاری 
و بنیــادی باشــد کــه در آن منابع انــرژی بدون 
دی اکســید کربن نظیر انرژی خورشــیدی و بادی 
و زمین گرمایــی و مــواد آلی خنثــی مانند انرژی 
بیوماس مورداســتفاده قرار می گیرند. بدون تردید 
انرژی تجدید پذیر با توجه به ســادگی فناوری شان 
در مقابل فنــاوری انرژی هســته ای ازیک طرف و 
نیز به دلیل عدم ایجاد مشــکالتی نظیر زباله های 
اتمی از طرف دیگر نقش مهمی در سیســتم های 
جدید انــرژی در جهان ایفا می کننــد. درهرحال 
باید اذعــان کرد کــه در عمل عوامــل متعددی 
به ویژه هزینــه اولیه و قیمت تمام شــده باال، عدم 
ســرمایه گذاری کافی برای بومی کــردن و بهبود 
کارایی تکنولوژی های مربوطه، به حســاب نیامدن 
هزینه هــای خارجی در معــادالت اقتصادی، نبود 
سیاســت های حمایتی در سطح جهانی، منطقه ای 
و محلی، نفوذ و توسعه انرژی های نو را بسیار کند و 

محدود ساخته است. ولی پژوهشگران و صنعتگران 
همواره تالش خــود را جهت رفع این مشــکالت 
مبــذول می دارند. به طور کلی عمــده فعالیت های 
مربوط به احداث آزمونه های سازگاربامحیط زیست 
در ایــران با به کار بردن منابــع انرژی های تجدید 
پذیر و اجرای پروژه های مهندسی و انجام خدمات 
مشاوره ای و مدیریت بر طرح ها، در چند بخش ذیل 
متمرکزشده اســت که در ادامه به توضیح اجمالی 

هر یک پرداخته می شود.
 انرژی برق بادی

بــرای جلوگیــری از آلودگی محیط زیســت در 
کشورهای پیشرفته نظیر آلمان، دانمارک، آمریکا، 
اســپانیا، انگلســتان و بسیاری کشــورهای دیگر، 
توربین های بادی بزرگ و کوچک ساخته شده است 
و برنامه هایی نیز جهت ادامه پژوهش ها و استفاده 
بیشتر از انرژی باد جهت تولید برق در واحدهایی با 

توان چند مگاواتی موردمطالعه است.
در ایران نیــز با توجه به وجــود مناطق بادخیز، 
طراحی و ســاخت آســیاب های بــادی از 2000 
سال پیش از میالد مســیح رایج بوده و هم اکنون 
نیز بستر مناسبی جهت گســترش بهره برداری از 
توربین های بادی فراهم است. مولدهای برقی بادی 
می تواند جایگزین مناسبی برای نیروگاه های گازی 
و بخاری باشند. مطالعات و محاسبات انجام شده در 
زمینه تخمین پتانســیل انرژی باد در ایران نشان 
داده اند که تنها در 26 منطقه از کشــور )شــامل 
بیش از 45 سایت مناســب( میزان ظرفیت اسمی 
ســایت ها، با در نظر گرفتن یک راندمان کلی 33 
درصد، در حــدود 6500 مگاوات اســت و این در 
شرایطی اســت که ظرفیت اسمی کل نیروگاه های 
برق کشور، )در حال حاضر( 60000 مگاوات است. 
در توربین های بادی، انرژی بــه انرژی مکانیکی و 

سپس به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.
از مزایای استفاده از این انرِژی عدم نیاز توربین 
بادی به سوخت، تامین بخشی از تقاضاهای انرژی 
برق، تنوع بخشــیدن به منابع انــرژی برق، تنوع 
بخشــیدن به منابع انرژی و ایجاد سیســتم پایدار 
انرژی، قــدرت مانور زیاد در بهره بــرداری )از چند 
وات تا چندین مگاوات( عدم نیاز به آب و نداشتن 
آلودگی محیط زیست اســت. ظرفیت توربین های 
نصب شــده در کل کشــور از 163 توربین بادی، 
924۷0 کیلووات است. بیشترین تعداد و ظرفیت 
نصب شــده توربین هــای بادی در اســتان گیالن، 
شهرســتان منجیل به میــزان 61180 کیلووات 
اســت. میزان تولید برق از نیروگاه هــای بادی از 
465114۷1 کیلووات با 56 توربین 162955000 

کیلووات با 160 توربین رسیده است.
  انرژی خورشیدی

انرژی  انــرژی خورشــیدی عظیم ترین منبــع 

جهان اســت. محدودیت  منابع فسیلی و پیامدهای 
حاصل از تغییــرات زیســت محیطی و آب وهوای 
جهانی، فرصت های مناســبی را برای رقابت انرژی 
خورشــیدی با انرژی هــای فســیلی خصوصا در 
کشــورهایی با پتانســیل باالی تابش ایجاد کرده 
اســت. سیستم های انرژی خورشــید، فناوری های 
جدیدی هســتند که برای تامین گرمــا، آب گرم، 
الکتریسته و حتی سرمایش منازل مسکونی، مراکز 
تجــاری و صنعتی بــه کار می رونــد. فناوری های 
حرارتی خورشــیدی بــه دو بخــش نیروگاه های 
حرارتی خورشــیدی و کاربردهای غیر نیروگاهی 

سیستم های خورشیدی تقسیم بندی می شوند.
در کل کشــور11 پروژه در حال بهره برداری و یا 
در حال اجرای مربوط به انرژی خورشیدی از طرف 
وزارت نیرو وجود دارد. جمع تولید برق خورشیدی 
کشور در ســال 1383 معادل 140200 کیلووات 
ســاعت بوده که این میزان تا پایان سال 1389 به 

6۷000 کیلووات ساعت رسیده است.
 انرژی زمین گرمایی

انــرژی زمین گرمایی انــرژی حرارتی موجود در 
مرکز زمین اســت. این انــرژی در امتداد مرزهای 
صفحات تــک تونیکــی در نواحی شناخته شــده 
آتشفشــانی و زلزله خیــز که دارای شکســتگی ها 
و گســل های فراوانی هســتند، از تمرکز بیشتری 
برخــوردار اســت. انــرژی زمین گرمایــی درواقع 
انرژی تجدیدپذیری اســت که از گرمای ماگمای 
داغ و تخریب مواد موجــود در رادیواکتیو موجود 
در اعماق زمین به دســت می آید. بــا قرار گرفتن 
الیه های حاوی منابع آب هــای زیرزمینی در جوار 
الیه های حــاوی گدازه های داغ، حــرارت به منبع 
آب زیرزمینی منتقل شده و ســپس این منابع آب 
داغ یا از طریق گســل ها و شکســتگی های فراوان 
و مرتبط به هم مســتقیما به صورت چشــمه های 
طبیعی آب یــا بخار داغ و بعضا در فشــارهای باال 
مخازن به صورت آبفشــان یا فومرول )دود خان( 
در ســطح زمین ظاهر می شوند یا از طریق حفاری 
چاه های اکتشــافی می تــوان به آب یــا بخار داغ 
محصور در اعماق دسترســی پیدا کرد و از آن در 
تولید برق بهره برداری کرد. البته پس از استحصال 
حرارت از آب داغ، آب سرد باقی مانده از طریق چاه 
تزریقی وارد زمین شده و این چرخه مجددا تکرار 
می شــود. در حال حاضر دو پــروژه زمین گرمایی 
در استان اردبیل در حال ســاخت است که پروژه 
نیروگاه زمین گرمایی مشکین شــهر تا پایان ســال 
1389، 51 درصد و پروژه احــداث در اردبیل 32 
درصد پیشرفت داشــته است. ساخت این دو پروژه 
از سال 1384 آغازشده که به علت کمبود اعتبارات 
موردنیاز در برنامه چهارم این پروژه تا پایان برنامه 

پنجم تمدید شد.

 بیوماس و بیوگاز
زیســت توده ترجمه انگلیســی بیوماس اســت. 
از نظر تاریخی اســتفاده از انرژی زیســت توده به 
ابتدایی ترین دوره هــای تاریخ بازمی گردد. از زمانی 
که آتش ســاخته شــد، انسان نخســتین همواره 
چوب و برگ خشــک درختان را به عنوان سوخت 
اســتفاده می کرده و ایــن چرخه تا قــرن حاضر 
نیــز ادامه پیداکرده اســت. امــروزه منابع مفید و 
کاربردی زیســت توده تنها به چوب و برگ خشک 
محدود نمی شود و طیف وســیعی از مواد از جمله 
پســماندهای جامد و مایع شــهری و پسماندهای 
صنعتــی و غیره را نیــز دربرمی گیــرد. این منبع 
حدود 14 درصــد از انرژی اولیه جهــان را تامین 
می کند و در حال حاضر بیــش از 5/ 11 درصد از 
انرژی اولیه جهان توســط منابع زیست توده تامین 
می شــود. قابلیت های زیســت توده تنها در تولید 
حرارت نیســت، بلکه در تولید سرما، سوخت های 
موردنیاز بــرای حمل ونقل و تولید انرژی الکتریکی 
نیز اســتفاده دارد. برمبنای مطالعات انجام شــده، 
منابع زیســت توده حدود 64 درصد از منابع اولیه 
انرژی های نو در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص 
داده اســت و حدود 9 درصد از انــرژی الکتریکی 
تولیدی و 98 درصد از انــرژی حرارتی تولیدی از 
طریق منابــع انرژی های نو، به منابع زیســت توده 
متعلق اســت )با در نظر گرفتن منابع برقابی(. در 
حال حاضر کل ظرفیت اسمی نیروگاه های بیوگاز 
کشــور 1860 کیلووات، کل ظرفیت عملی 1665 
کیلووات و تولید ناویژه 96۷/ 5 گیگاوات ســاعت 

است.
 پیل سوختی و هیدروژن

هیــدروژن یکی از بهترین گزینه هــا برای ایفای 
نقــش حامل انــرژی اســت. هیــدروژن به عنوان 
فراوان تریــن عنصر موجــود در ســطح زمین به 
روش هــای مختلــف قابــل تولید اســت. در یک 
سیستم ایده آل انرژی بر پایه هیدروژن، هیدروژن 
از الکتریســیته تولیدی منابع تجدیــد پذیر نظیر 
باد، خورشــید، زمین گرمایی و نظایر آن تولیدشده 
و پس از ذخیره سازی و انتقال به محل های مصرف، 
کاربردهــای گوناگونــی از جملــه در زمینه های 
تجهیزات الکترونیکــی کوچک، صنعت حمل ونقل 
و صنایع نیروگاهی خواهد داشــت. با این رویکرد 
بســیاری بر این باورند که ســوخت نهایی بشــر 
هیدروژن بوده و بشــر در آینــده ای نه چندان دور 

عصر هیدروژن را تجربه خواهد کرد.
 نتیجه گیری و پیشنهاد

 روند توســعه انرژی های تجدیــد پذیر در ایران 
نشــان می دهد کــه تا 20 ســال آینــده حداکثر 
انرژی های تجدیــد پذیر 5 درصد نیاز کشــور به 

انرژی برق را تامین می کند.

آخرین وضعیت تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران
در حال حاضر ۹00 مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر در شبکه برق کشور وجود دارد

 وزارت نیرو در دولت جدید مکلف شده تا طی چهار سال ۱0 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر اضافه کند.

رئیس انجمن شیرینی و شکالت کشور گفت: توسعه صنعت شیرینی و شکالت 
می تواند بخش بزرگی از بازارهای صادراتی کشورمان را به خود اختصاص دهد.

مهندس پرویز بیوک، پیشکسوت صنعت شیرینی و شکالت ایران و بنیان گذار 
شــرکت صنعتی داداش برادر )شونیز( با تشریح اهمیت توسعه صنعت شیرینی و 
شکالت، افزود: ظرفیت های صنعت شیرینی و شکالت هنوز شناخته نشده است 
و الزم است مسئوالن دولتی و بخش خصوصی اهمیت بیشتری به بخش تحقیق و 
توسعه این صنعت بدهند. وی ادامه داد: مدیران آذربایجان شرقی به عنوان قطب 
صنعت شیرینی و شکالت کشــور باید این صنعت را بشناسند و برای توسعه آن 

برنامه داشته باشند. بیوک در ادامه به سابقه طوالنی صنعت غذا در تبریز اشاره کرد 
و گفت: صنعت غذا در تبریز سابقه بسیار زیادی دارد، قندریزی و شیرینی چای در 
تبریز سابقه بیشتری داشت، اما صنعت شکالت، آبنبات و ریس را پدر مرحوم بنده 
با برند »بن بن حقیقت« در سال 1323 پایه گذاری کرد و بعد با تاسیس شرکت 

تضامنی بن بن حقیقیت داداش و برادر ادامه فعالیت داد.
دارنده مدال افتخار صادرات ایران افزود: صنعت شیرینی و شکالت بخش قابل 
توجهی از صادرات غیرنفتی آذربایجان شــرقی را به خــود اختصاص می دهد و 
آذربایجان شرقی بیشتر مدال افتخار صادراتی را در کشور گرفته است و بیشتر آن 

هم در صنعت شیرینی و شکالت و غذایی بوده است. لذا ظرفیت های این صنعت 
برای توسعه صادرات و رشد شاخص های توســعه ای آذربایجان شرقی مشخص 

است.
پرویــز بیوک با تاکید بر اینکــه دانش به معنای واقعی در صنعت شــیرینی و 
شــکالت آذربایجان شرقی وجود دارد، افزود: ما در شــونیز چهارمین سال پیاپی 
شرکت نمونه استاندارد ملی شدیم و این اهمیت ویژه ای در توسعه صادرات دارد 
که مدیون دانش و همت همکاران بنده در تحقیق و توسعه است. صنایع مختلف ما 

همواره باید به تحقیق و توسعه اهمیت بدهند.

مهندس پرویز بیوک، رئیس انجمن شیرینی و شکالت کشور
صنعت شیرینی و شکالت ظرفیت بزرگی برای توسعه صادرات دارد

نکته

حال  در  پــروژه  کشــور11  کل  در 
بهره برداری و یا در حال اجرای مربوط 
به انرژی خورشــیدی از طرف وزارت 
نیرو وجــود دارد. جمــع تولید برق 
خورشیدی کشور در سال 1383 معادل 
140200 کیلووات ســاعت بوده که این 
میزان تا پایان ســال 1389 به 67000 

کیلووات ساعت رسیده است.
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مهندس اسماعیل افشار، مدیر عامل شرکت فرآورده های پروتئینی کورش:

کیفیت و طعم مناسب مشخصه محصوالت  شرکت فرآورده های پروتئینی کورش

پروتئینی  هــای  فرآورده 
کوروش از چه سالی و با چه 
تولید  عرصه  وارد  انگیزه ای 

شد؟
شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش به عنوان 
یکی از زیر مجموعه های گــروه صنعتی گلرنگ، 
در بهار ســال 1398 با تولید و عرضه انواع فرآورده 
های پروتئینی آغاز به کار کرد. این شرکت با هدف 
تولید غذای سالم، تازه و آسان تالش کرده تا عالوه 
بر تنوع محصولی، کیفیت را سرلوحه فعالیت های 

خود قرار دهد. 
فرآورده های پروتئینی کوروش تا امروز با تکیه بر 
تالش بی وقفه همکاران توانسته است طیف وسیعی 
از غذاهای تازه، منجمد، گوشت های فرآوری شده، 
غذاهای نیمه آماده، پنیر پیتزا، انواع سوســیس و 
کالباس و محصوالت دریایــی و فرنچ فرایز و ... را با 

برند های متنوع روانه بازار کند.
در حال حاضر در بیــش از 9 کارخانه به صورت 
تولید مستقیم و outsource  ، محصوالت شرکت 
فرآورده های پروتئینی کورش تولید می شود و به 
تازگی هم در بخش روغن صنف و صنعت در حال 

ارائه محصول است.
 در رابطه با سبد تولیدات خود توضیحات 

الزم را ارایه بفرمایید.
محصوالت تولیدی در شــرکت فــرآورده های 
پروتئینی شــامل انواع فرآورده هــای پروتئینی با 
برندهای مختلف متعلق به شرکت به بیش از 480 
SKU محصول می رســد که به عنوان کاالهای 
FMCG مورد استفاده مردم ایران می باشد. این 
شرکت در نظر دارد، در مســیر توسعه به بازارهای 
جهانی هم ورود کند تا ارزش افزوده بیشتری برای 

تولیدات رقم بخورد. 
الزم می دانم در ادامــه برای خوانندگان محترم 

اتان، توضیحاتی درباره برندهای شرکت بدهم.
 برند کیمبال، از ابتدای سال 1398، با تولید انواع 
محصوالت تازه وارد بازار شد و به تدریج محصوالتی 
چون انواع سوســیس و کالباس، غذاهــای آماده 

و نیمه آمــاده، فرنچ فرایز و . . . را به ســبد غذایی 
خود اضافه کرد. امــروز کیمبال با تداوم در کیفیت 
، نوآوری در محصوالت ، ارتباط پایدار با مشتریان 
و تالش در جهت حفظ مشــتریان وفادار به برندی 

مورد اعتماد و محبوب مبدل شده است.
 Nik یکی دیگر از برندهای ما، برند "نیک شف
Chef" اســت. برند نیک شــف به عنوان یکی از 
برند های لوکس شــرکت فرآورده هــای پروتئینی 
کوروش فعالیت خود را از تیرماه ســال 1400 آغاز 
کرده است. شــعار این برند )Just Enjoy( )فقط 
لذت ببر( اســت و با ویژگی هــای تخصص، تمایز، 
تنــوع ، اصالت و خالقیت، تمــام انتظارات مصرف 
کنندگان را برآورده می کند. برند نیک شف در گروه 
محصول هــای روغن، سوســیس و کالباس، غذای 
آماده، غذای نیمه آماده، پنیر پیتزا و ورقه ای، سیب 

زمینی و آبزیان فعالیت می کند.
"رســتیک" یکی دیگر از برندهای زیر مجموعه 
شــرکت فرآورده های پروتئینی کوروش است که 
به عنوان فروشــگاه آنالین تخصصی پروتئینی، در 
حال فعالیت می باشد. فروشگاه اینترنتی رستیک 
 Make Life Modern در تاریخ 99/9/9 با شعار
)مــدرن زندگی کــن( افتتاح گردید و مشــتریان 
فروشگاه "ُرستیک" می توانند، از طریق وب سایت 
را بصورت  www.RUSTIC.ir سفارشات خود 
آنالین به ثبت رسانده و محصوالت مورد نظر خود را 

از فروشگاه اینترنتی "ُرستیک" تهیه کنند.
"شــیپن" و "دامچی" از دیگر برند های شرکت 
فرآورده هــای پروتئینی کوروش  می باشــند که با 
هدف تولید غذای ســالم و آسان در خردادماه سال 
1400 شــروع به فعالیت نموده اند. این برندها در 
گروه محصول های سوسیس و کالباس، غذای آماده 
و نیمه آماده و پنیر پیتزا فعایت خواهد کرد. کیفیت 
و قیمت مناسب از ویژگی های مهم محصوالت برند 

"شیپن" و "دامچی" است.
   بیس و پایه محصوالت شرکت بیشتر 
چیست و در این آشــفته بازار تأمین و تهیه 
مواد اولیه، شــرکت فرآورده های پروتئینی 

کوروش با چه مشــکالتی دست و پنجه نرم 
می کند؟

بخش عمــده ای از محصوالت ما، شــامل انواع 
گوشت قرمز و سفید اســت که همواره تالش شده 
تا با بهترین کیفیت تهیه شود. چرا که یکی از مزیت 
های مهم رقابتی ما در این صنعت، تهیه مواد اولیه 
با کیفیت و مرغوب است و همواره همکاران من به 
این بخش توجه ویژه ای دارند و بر این اساس »سند 
استانداردسازی« خرید مواد اولیه را تدوین کردیم 
و برای تمام تامین کننــدگان خود جهت اطالع از 
شرایط کیفی ارسال می کنیم تا پیش از خرید، این 

استانداردها رعایت شود.
طبیعی اســت از یک طرف استانداردهای باالی 
کیفی واحد بازرگانــی و کنترل کیفی ما و از طرف 
دیگر شــرایط خاص مواد اولیه پروتئینی در ایران 
که هر از چندگاهی با مسائلی نظیر افزایش قیمت 
و یا کاهش عرضه روبرو می شود، سبب می شوند 
تا دغدغه تهیه مواد اولیــه به گلوگاه های مهم این 
بیزینس برای ما تبدیل شــود و ایــن پایبندی به 
کیفیت و تعهدی که به مشــتری داریم، باعث می 
شــود تا همواره برای این بخش تولید، اســترس 

زیادی به مجموعه وارد شود.
ما در شــرکت فرآورده های پروتئینی کوروش 
معتقدیم که باید بــرای تمام محصوالتی که تحت 
برندهای ما سر سفره مردم می رود، کیفیت و طعم 
مناســب که در نهایت به رضایتمندی مشتری می 

انجامد، رعایت شود.
بر این اساس NPS و شــاخص ترویج مشتری 
برای ما بســیار مهم اســت. در کنار این دغدغه ها 
برای تامین کاالی با کیفیت، طبیعی است افزایش 
قیمت ها که به افزایش بهای تمام شده در سطوح 
مختلف تولید می انجامد از دیگر مشکالتی است که 
همه در صنعت با آن روبرو هستند و شرکت هایی 
که نمــی خواهند از کیفیت اشــان بزنند، حتما با 

مشکالت بیشتری روبرو می شوند.
ما همواره به دنبال این هســتیم که مشــتریان 
محصوالتمان را به مشــتریان وفادار تبدیل کنیم و 

معتقدیم بهترین تبلیغ آن است که توسط مشتری 
 word of mouth صورت بگیرد و لذا برای آنکه
یا تبلیغ دهان به دهان برای برندهای ما رقم بخورد، 
همواره حق را به مشتری می دهیم و کیفیت را در 

تمام برنامه ریزی ها در اولویت قرار داده ایم. 
برند "نیک شــف Nik Chef "  از دل همین 
استراتژی کیفیت محوری متولد شده و امیدواریم 
که این برند درکنار دیگر برندهای شرکت ما، سهم 
قابل توجهی در ســفره مردم و بهره مندی مردم از 

غذای با کیفیت داشته باشد.
   در حال حاضــر بزرگترین بحران های 

بنگاه های اقتصادی را چه می دانید؟
کرونا شــرایط جدیدی را پیش روی بنگاه های 
اقتصادی قرار داده است و حتما در دوران پساکرونا، 
بنگاه های اقتصادی می بایســت با نوآوری و بهره 
مند از تکنولوژی روز و تجارت الکترونیک، در بازار 

حضور یابند. 
اگر بخواهم به بحــران های بنگاه های اقتصادی 
اشــاره کنم، می توانم بگویم کــه عوامل متعددی 

سبب شده تا امروز با رکود اقتصادی روبرو باشیم.
در کنار کرونا و عالوه بر مســائلی مثل تحریم، 
عواملی مثل ضعف بنگاه هــای اقتصادی در فرآیند 
فروش نیز بر تشــدید رکود اقتصادی موثر اســت. 
به گونه ای که مشاهده می شود تولیدکنندگان صرفا 
با نــگاه تولید و بدون توجه به بــازار و مارکتینگ، 
محصوالتــی را تولید می کنند و ســپس به دنبال 
بازار فروش می گردند. این نگاه ســبب می شود که 
این گونه بنگاه هــای اقتصادی در شــرایط رکود با 
بحران بیشــتری روبرو شــوند و حتی به تعطیلی 

بینجامند.
فقدان ســاختارهای منظم قانونی در حمایت از 
تولید یکی دیگر از مشکالت تولیدکنندگان است. 
لذا حمایت هــای دولتی باید به ســمت حمایت از 
جنس برنامه ریزی برود تا ســاختارهای کشور در 
جهت تولید ســاماندهی شــوند؛ در واقع باید یک 
آمایش صنعتــی دقیق و کاربردی بر تولیدکشــور 
حاکم باشد، به نحوی که براساس افق تولید کشور، 

ایجاد و توسعه صنایع گسترش یابد.
   آیا شــرکت های ایرانی توانسته اند 
به خوبی در بازارهــای بین المللی ورود پیدا 

کنند؟
ابتدا بهتر اســت به این توجه کنیم که یک بازار 
500 میلیون نفری در منطقه خاورمیانه به عنوان 
بازار هدف تولیدات ایرانی وجود دارد. در حالی که 
این بازار به راحتی در دســترس ماســت، اما عمال 
نتوانسته ایم ســهم چشــمگیری از آن را تصاحب 
کنیم، زیرا هیچ وقت آمادگی و برنامه ریزی دقیقی 

برای آن نداشته ایم.
فقدان برنامه ریزی صحیح در ســطوح مختلف 
سبب شــده تا نه تنها بازارهای خارجی را به دست 
نیاوریم، بلکه بازارهای خودمــان را هم در اختیار 

دیگران قرار دهیم.
بهره مندی از دانــش روز و تجربیات موفق دنیا 
یکی از راه های خروج بنگاه های اقتصادی از بحران 
در شرایط رکود اقتصادی است. برای خروج از رکود، 
بخشــی از وظایف بر دوش دولت و دســتگاه های 
حاکمیتی است که با برنامه ریزی دقیق و جلوگیری 
از تصمیمات غیرکارشناســی، از مشــکالت مسیر 
تولید بکاهند و از ســوی دیگر بنگاه های اقتصادی 
هم باید از دانش روز بازار بهره ببرند و با استفاده از 
نیروهای انسانی ماهر، این دانش روز را پیاده سازی 

کنند.
 در صحبت هایتان به شرایط رکود اشاره 
کردید. در این شرایط بنگاه های اقتصادی چه 

باید بکنند؟
در دوران رکود، رفتار مصرف کنندگان هم تغییر 
می کند. طبیعی است وقتی رکود اقتصادی به دالیل 
مختلف رقم می خورد، عمال توان خرید مردم هم 
پایین می آید، این عامل در کنــار بحران هایی که 
برای بنگاه هــای اقتصادی رقم می خورد، ســبب 
می شود تا در مجموع با یک شوک در کسب و کار 

روبرو شویم.
بنگاه های اقتصادی مجبورند برای خروج از این 
شوک و تغییر رفتار مشتریان، سیاست های جدیدی 
ســرلوحه کار قرار دهند که قطعــا تولیدکننده ای 
در این شــرایط می تواند موفق باشــد که توجه به 
خواســته ها و نیازهای مشــتریان براساس شرایط 
جدید را، درک کند و برای آن ها راه حل اتخاذ کند.

کاهش هزینه های غیرضــروری و قیمت گذاری 
مناسب، از جمله راه حل های اولیه ای است که برای 
جلوگیری از افزایش قیمت ها و توجه به خواســته 
مشتریان باید در دســتور کار بنگاه های اقتصادی 
باشد و این در حالی است که باید توجه شود در این 
دوران، کیفیت محصوالت به جهت کاهش قیمت 

اصال کاهش نیابد.
البته به دلیل مشــکالت اقتصادی، ممکن است 
برخی خریدها به زمان دیگری موکول شــود یا با 
کاالهای ارزان تر جایگزین شود، بنابراین بنگاه های 
اقتصادی موفق، با اتخاذ تصمیم های اســتراتژیک، 
باید تالش کنند تا ضمن حفظ کیفیت، شرایطی را 

پدید آورند که بازار را از دست ندهد.

شرکت فرآورده های پروتئینی کورش در سال 1398 متولد شد. این شرکت که از زیر مجموعه 
های گروه صنعتی گلرنگ است با هدف تولید محصوالت با کیفیت و متنوع در بخش فرآورده 
های پروتئینی می کوشد تا طی سال های آینده عالوه بر داشتن سهم قابل توجه در بازار ایران، 

به بازارهای بین المللی هم ورود پیدا کند. با مهندس اسماعیل افشار، مدیر عامل شرکت فرآورده 
های پروتئینی کورش درباره ماموریت ها و چالش های پیش روی این صنعت و بحران های بنگاه 

های اقصادی در شرایط رکود اقتصادی گفت و گو کرده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد.
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تولید شــکالت که از فرآورده های غذایی مغذی و 
پرطرفدار در سراسر جهان اســت در انواع مختلف به 

صورت انبوه انجام می شود. 
در واقع شکالت متشــکل از یک سیستم کلوئیدی 
است. کره کاکائو فاز مایع این سیستم را و تشکیل می 
دهد و شکر و پودر کاکائو نیز فاز پراکنده آن را تشکیل 
می دهند. شکالت دارای مواد تشکیل دهنده ای است 
که آن را به یک محرک مالیم تبدیل کرده اند و باعث 
ایجاد احساس شادمانی و نوعی آرامش خاطر می شود. 
این مواد تشکیل دهنده عبارتند از: فیتل استیل آمین، 

تنو برومین و کافئین.
با توجه به طعم بــی نظیر آن از مــواد اصلی مورد 
استفاده در قنادی می باشد. هم چنین در تولید بستنی، 
شیرینی سازی و دیگر انواع محصوالت غذایی استفاده 
می شود. شکالت در شــکل های مختلف از جمله به 
صورت نوشیدنی، طعم دهنده، شــربت، شیرینی و یا 

پوشش می توان مورد استفاده قرار داد.
از نکات جالب این است که شــکالت اوایل فقط به 
صورت یک نوشــیدنی با چربی زیاد و نامطلوب خورده 
می شد. با گذشت زمان به میزان زیادی توسعه یافت و 

تولید آن پیشرفت کرد.
تولید شکالتتولید شکالت

 ویژگــی ترکیبات اصلی تشــکیل دهنده 
شکالت

این فرآورده هم چنین دارای ویژگی های منحصر 
به فردی نیز می باشد. از جمله این که در دمای اتاق 
به صورت جامد اســت اما به محض قرار دادن آن در 
دهان، آب می شود. علت این ویژگی دارا بودن نوعی 
چربی در ترکیب آن می باشــد که »کره کاکائو« نام 

دارد.
کره کاکائو که برای تولید شــکالت با شکر و کاکائو 
ترکیب می شــود، در در دماهای کمتــر از 25 درجه 
سلسیوس جامد است. این چربی به صورت طبیعی در 
دانه های کاکائو وجود دارد و با توجه به محل کشت و 

میزان رسیدن، میزان آن متفاوت است.
نقطه ذوب آن با دمای بدن تقریب یکسان می باشد. 
از این رو زمانی که با دیگر ترکیبات ســازنده شکالت 
ترکیب می شود سبب می شود که ترکیب جدید هنگام 
قرار گرفتن در دمــای دهان به یک مایع نرم و مطلوب 

تبدیل شود.

کره کاکائــو زمانی که به صورت جامد اســت دارای 
رنگ زرد کم رنگ می باشــد. مزه ویــژه ای دارد که 
بر اســاس نوع دانه کاکائو و محل کشت آن می تواند 

متفاوت باشد.
شــکالت ترکیبی از دانه های بو داده کاکائو و ذرات 

بسیار کوچک شکر و کره کاکائو می باشد.
دانه کاکائو از بیش از 400 ترکیب تشکیل شده است 

که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 فنیل اتیل آمین

 تیر آمین
 نشاسته

 فیبر خام
 چربی کاکائو

 پروتئین
 تئوبرومین

 کافئین
تئوبرومین و کافئین هر دو جز ترکیبات محرک می 

باشند و در افزایش انرژی و هشیاری موثر هستند.
بر اساس تعریف موجود تنها هنگامی که کره کاکائو 
به عنوان چربی عمده در شکالت موجود باشد، می توان 
آن را شکالت نامید. این تعریف در اروپا و انگلستان به 
صورت قانون اعمال می شود. دیگر کشورها نیز دارای 

قوانین مشخص خود هستند.
انواع شکالت هایی که تولید می شوند

با ایجاد تغییر در مقدار ترکیبات تشــکیل دهنده ی 
شکالت ها، می توان انواع مختلفی از آن را تولید کرد.

 شکالت تیره
یکی از انواع شکالت هایی است که بدون استفاده از 
شیر تولید می شود. بعضی مواقع به آن شکالت ساده 

نیز گفته می شود.
در تولید شــکالت تیــره تقریبا 35 درصــد کاکانو 

استفاده می شود.
 شکالت کم شیرین

از دیگر انواع شکالت است که میزان شیرینی آن کم 
اســت. معموال از آن در تهیه غذاها استفاده می شود. 

محتوی شکر آن نیز پایین می باشد.
 شکالت سفید

در تولید این شــکالت، به جای کل دانه کاکائو فقط 
از چربی دانه کاکائو استفاده می شود. برای طعم دهی 
به شکالت سفید اســانس های توت فرنگی، موز، نعنا، 

پرتقال و… به آن افزوده می شوند.
 شکالت های تخته ای

در تولید این نوع از شکالت ها معموال از انواع مغز ها 
مانند بادام زمینی، فندق، گردو و… استفاده می شود. 
هم چنین می توان به جای مغز از مویز، عســل، مربا و 

کارامل نیز بهره گرفت.
ترکیبات مورد استفاده در تولید شکالت

به طور کلی ترکیبات تشــکیل دهنده شــکالت به 
صورت زیر می باشد:

     تئوبرومین: 1/25 %
  پروتئین: 48 %

    کربوهیدرات: 59/9 %
    چربی ها: 32/5 %

شکالت یک ماده غذایی مغذی است. به عنوان مثال 
یک تکه کوچک 100 گرمی شکالت شیری دارای به 
ترتیب یک دوم و یک هشتم از کلسیم و پروتئین مورد 

نیاز برای یک شخص نسبتا فعال می باشد.
عالوه بر این یک هشــتم از انرژی مورد نیاز و 5 الی 
15 % از مقادیر توصیه شده آهن، تیامین و ریبوفالوین 

را نیز دارا است.
پر اســتفاده ترین مواد پودری که در تولید شکالت 
استفاده می شــود، شیر خشک اســت. در دو نوع کم 

چرب و پر چرب از آن استفاده می شود.
برای اطالع از قیمت و یا خرید پودر شــیر خشــک 

کلیک نمایید.
در صورت اســتفاده از انواع کم چرب شــیر خشک، 
در مراحل بعدی تولید شــکالت چربی شیر به صورت 
جداگانه به آن افزوده می شود. در نتیجه شکالت های 
تهیه شــده از هر دو نوع شیر خشــک اجزای شیری 
مشابهی دارند. وجه تفاوت آن ها در خواص رئولوژیکی، 

بافت و طعم محصول خواهد بود.
برای اطالع از قیمت و یا خرید لسیتین کلیک نمایید.
در تولید شکالت تیره از توده های تکه شده کاکائو، 
شکر، ترکیبات طعم دهنده و لستین استفاده می شود. 
مواد طعم دهنده که برای این محصول اســتفاده می 
شود معموال وانیل یا وانیلین می باشد. لستین نیز دارای 
نقش امولسیفایری اســت و به طور معمول نیز از انواع 

لسیتین سویا در تولید شکالت استفاده می شود.
 تولید شکالتتولید شکالت

 فرآیند تولید شکالت
کیفیت شکالت اتولید شده به موارد زیر بستگی دارد:

مراحل موجود در فرآیند تولید
 نسبت ترکیب شدن مواد اولیه

 کیفیت مواد اولیه بکار رفته مانند کره کاکائو، شکر 
و…

برای مثال هر چه میزان توده کاکائو اســتفاده شده 
بیشتر باشد، طعم حاصل شده تلخ تر و قوی تر خواهد 

بود.
به طور کلــی تولید شــکالت دارای مراحل زیر می 

باشد:
 بو دادن دانه های کاکائو برای تولید شکالت

)winnowing( بوجاری 
 آسیاب کردن

 جدا سازی پودر کاکائو از کره آن
 ترکیب کردن مواد برای تولید شکالت

 تصفیه )rekinig( خمیر شکالت
 کنچینگ
 تمپرینگ

 بسته بندی

ترکیبات تشکیل دهنده شکالت و ویژگی های آن ها

بررسی انواع شکالت و ویژگی های مواد تشکیل دهنده و مراحل تولید آن 
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مهمترین علــت ضایعات نان در ایــران را می توان 
یارانه ای بودن نان، ســطح پایین اطالعــات نانوایان، 
ســن زدگی گندم ها یا ورود گندم های تازه به چرخه 
آسیابانی، عدم رعایت اصول تخمیر، شرایط نگهداری 
آرد در واحدهای نانوایی، کوتاه بودن زمان پخت، کاهش 
وزن چانه خمیر و اســتفاده از تنورهای غیراستاندارد 

برشمرد.
در همین راستا مصاحبه ای با دکتر محمدرضا خواجه 
از کارشناسان و مروجان نان سالم و کامل داشته ایم که 

در ادامه ماحصل آن را خواهید خواند:

 به نظر شــما دلیل به وجود آمدن ضایعات نان 
چیست ؟

ناتوانی کارشناسان وزارتخانه های ذیصالح در آسیب شناسی 
ضایعات نان و عدم تجویز نسخه مناسب، از جمله علل به وجود 
آمدن ضایعات نان اســت، عدم اعالم به موقع نرخ نان، درآمد 
ناکافی نانوایان و اعطای مجوز به افراد غیرمتخصص نیز از جمله 

علل به وجود آمدن ضایعات در صنعت نان خواهد بود
 آیا این که دو نوع نان در کشور هست به نفع مردم 

است ؟
بله الگوهای پخت نان در ایران و جهان سه دسته اند

1- مسطح مثل لواش وتافتون وسنگک 2- نیمه حجیم مثل 
بربری 3- حجیم مثل نان های فانتزی  حدود 10درصد ایرانی ها 
مصرف کننده نان های حجیم یا فانتزی هستند و90 درصد نان 
سنتی مصرف می کنند. اشکال تصمیم گیران دولتی این بود که 

به تصور بهداشتی کردن نان کشور آمدند نان صنعتی را رواج 
دهند و قرار بود تا پایان 1394 حدود 40 درصد نا ن های کشور 
صنعتی شود ولی 4درصد هم نشد چرا؟ چون ایرانی جماعت 
نان سنتی را برنان صنعتی ترجیح می دهد پس اگر قرار است 
کاری برای نان بکنیم که حال نان خوب شود اول باید معایب 
نان های سنتی را برطرف کنیم )کوتاهی زمان پخت وتخمیر، 
مصرف جوش وبانکت، مصرف آرد ســفید، ضعف بهداشتی ( 
و برای رفع این معایب باید نرخ نان را ابتدای هر ســال اعالم 
کنیم نه انتهای ســال! تا نانوا بتواندکارگر سحرخیز استخدام 
کند و قدح و مخمر برای تخمیر بخرد و از بهداشت کم نگذارد. 
آلمان 300 نمونه نان دارد مگر شق القمر کرده ؟نه ! فقط اجازه 
داده نانوا نبوغ خود را به منصه ظهور برســاند و همچنین نرخ 
تحمیلی هم اعمال نشده است. کسی که روی نان ارزش افزوده 
ایجاد می کند باید ســودش را ببرد. اشــتباه دولت های ایران 
این بود که همه تخم مرغ های خود را داخل سبد نان صنعتی 
ریختند و از نان سنتی غافل شدند و آن را به قهقرا سوق دادند 
طوری که مسابقه سفید پزی راه انداختند و سالمتی مردم را 
به خطر انداختند. پس نان صنعتی و سنتی می توانند زندگی 
مسالمت آمیز کنار هم داشته باشــند ولی باید بدانیم که نان 
سنتی بها بیشتری نسبت به صنعتی دارد وباید برایش اهمیت 
قائل شــویم. برای حفظ هویت نان ســنتی باید حتما فاصله 
صنفی را احیا کنیم وبه کســی که مهارت ندارد مجوز ندهیم. 
نان های شرقی دارای عطر عالی، طعم دلپذیر و نمادی از هویت 

ملی ماست نباید کاری کنیم که منقرض شوند.
 صنعت نان چگونه اعتال می یابد ؟

این موضوع به عوامل متعددی نیــاز دارد از جمله: آموزش، 
ایجاد انگیزه چرا که تا مادامی که نانوایان غنی ســازی نشوند 
نان هم غنی سازی نمی شود. غنی سازی نانوا مستلزم برگزاری 
کالس های آموزشی، کنفرانس های سالیانه، برگزاری جشنواره 
نان در روز ملی نان اســت. صنعت نان زمانی غنی می شود که 
ما غنی سازی آرد را لغو کنیم، تهی سازی آرد را لغو کنیم. نرخ 
نان را سر ســال ابالغ کنیم نه این که به نانوا بگوییم چانه ات را 
کوچک کن اشکال ندارد ! ممنوعیت اعطا مجوز بی رویه برای 
نانوایی. ایجاد فاصله صنفی حــدود 1000 متری برای هر نوع 

نان.
 تاکنون چه تالش ها و اقداماتی را برای بهینه سازی 

نان انجام داده اید ؟
من نزدیک به نیم قرن است که در این حوزه کار می کنم. 
ولی از ســال 1380 به صورت علمی پخت نان های ســنتی را 
شروع کردم. پایان نامه ای دانشگاهی را خواندم و معایب نان های 
سنتی را شناختم در سال 13۷8 واحد آموزشی پژوهشی نان 
دانشکده بهداشــت اصفهان را راه اندازی کردم و آنجا دریافتم 
که هیچ یک از اساتید و دانشــجویان دانشگاه تمایلی به ایجاد 
اصالحات در نان ندارند ولی فقط ایراد ها را می شمارند و فقط 
دنبال عیب یابی هستند نه اصالح کار ! چرا چون حضور در یک 
نانوایی را برای خود حقارت آمیز می دانند لذا نه حاضرند در یک 
نانوایی کاراموزشی کنند نه کارورزی. و اگر حال نان ما خوب 
نیست این است که یک نفر کارشــناس نان در کشور نداریم 
که از دانشــگاه فارغ التحصیل شده باشد و صفر تا صد نانوایی 
را بداند. آدم پراگماتیســم )عملگرا( در این حوزه نداریم. تنها 
دانشگاهی که وارد شــد دانشگاه اصفهان بود که آن هم وقتی 
من از مدیریت بخش نانوایی انصراف دادم نانوایی شکست خورد 
و تعطیل شد وتا این لحظه هیچکس نتوانسته ان را مجددا را 
بیندازد! در هرحال ســال 1380 آغاز  اجرای پروژه قلب سالم 
اصفهان بود که باهمکاری سازمان بهداشت جهانی اجرا می شد 
و یکی از 10 برنامه آن؛ پروژه غذای سالم برای جامعه سالم بود 
ویکی از زیر بخش های این پروژه تولید نان کامل بود. نانی که 
ارزش غذایی وخواص درمانی داشته باشد و فیبر، جوانه، امالح، 
ویتامین هایش دورریز نشده باشد ومابه نحو احسن این پروژه را 
اداره کردیم ودر سطح کشور به موفقیت های بزرگی رسیدیم. 
شــاگران زیادی را تربیت کردیم  و الگــوی پخت نانوایی های 
زیادی را راتغییر دادیم و از آرد ســفید به ســبوس دار تبدیل 

کردیم.
طرح ما 10 امتیاز برجسته داشت که عبارتند از:

حذف کامل جوش شــیرین، حــذف کامل ضایعات 

نان، افزایش زمان استراحت خمیر از 20دقیقه به حدود 
2 ساعت و نابودی اســید فیتیک و آزادی امالح گندم، 
افزایش زمان پخت نــان از 20 ثانیه به حدود 2 دقیقه. 
با افزایش قطر نان و کاهش درجه حرارت تنور، کاهش 
مشــکالت پخت نان با آردهای ضعیــف و کم گلوتن، 
انطباق نان تولیدی با ذائقه  و سلیقه مردم مشرق زمین، 
افزایــش مرغوبیت- پوکی- مانــدگاری و لقمه پذیری 
نان های سنتی، ایمن سازی مردم از ابتال به بیماری های 
غیر واگیر )دیابت- چاقی- چربی خــون( با مصرف آرد 
کامل و تولید نان سبوس دار، ایمن سازی نانوایان از ابتال به 
عوارض جسمی- چشمی و پوستی کار با تنورهای سنتی 
با بهینه سازی ماشین های دوار و استفاده از مخمر به جای 
جوش شیرین به منظور کاهش زمان تخمیر- زیبا سازی- 

پوکسازی و غنی سازی نان های تولیدی.
 نقش نان در پیشگیری –کنترل و درمان بیماری ها 

چیست؟
نان از دیدگاه طب سنتی دو جنبه دارد:1-  نان دوائی 2-  نان 
غذایی .اگر نان مردم اصالح شود سالمتی مردم بیمه می شود. 
و نان هایی که بدون سبوس گیری درست شوند واز غالتی چون 
جو –گندم – جو دوســر)یوالف( – چاودار )روگن( –ســویا 
استفاده کنند عالوه بر اثر تغذیه ای معمولی اثر بهبود بخشی 
سالمت و یا جلوگیری از بیماری ها رادارند خصوصا اگر اصول 
علمی پخت را رعایت کنند ) پرهیز از نازک سازی – افزایش 

زمان پخت وتخمیر (
بیماری ها دو دســته اند:1-واگیردار: مثل کرونا، حصبه، وبا 
طبق اعالن دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت نان سبوس دار با 
آرد کامل نقش مهمی در پیشگیری از ابتال به کرونا ایفا می کند 
چون ویتامین ها و امالح موجود در این نان سیستم ایمنی بدن 
مارا تقویت می کند تا بیمار نشویم و بدن مارا در برابر میکروب ها 

-  ویروس ها و عفونت ها مقاوم می سازد .
2-غیرواگیر: مثل چاقی، دیابت، ســکته، ســرطان، چربی 
خون، فشار خون.طبق اعالن دفتربهبود تغذیه وزارت بهداشت 
آمار کودکان چاق تا سال 1395 حدود 20 درصد بود ولی در 
آغاز سال 1400 به خاطر شــیوع کرونا و خانه شینی کودکان 
مدرســه ای به بیش از 30 درصد رســیده اســت که خوردن 
نان های ســبوس دار با آرد کامل نقش مهمی در پیشگیری از 
چاقی مفرط آن ها دارد. و سیاست کارگروه امنیت غذایی کشور 
کاهش میزان ســبوس گیری از آرد اســت. طبق توصیه های 
وزارت بهداشت مردم باید 50 درصد نان مصرفی خودرا با آرد 
سبوس دار تهیه نمایند تا ایمنی آنها در برابر بیماری ها تقویت 

شــود. در کتاب کراس مهمترین منبع رشته های پزشکی و 
پیراپزشکی آمده اســت :60 درصد بیماری های بشر به خاطر 
تغذیه بد است. وهمه تحقیقات علمی می گویند: بیش از 50 
درصد بیماری های گوارشی  که در دنیا رواج پیدا کرده مربوط به 

کمبود فیبر در بدن است.
-سازمان بهداشت جهانی در جریان اجرای پروژه قلب سالم 

در اصفهان اعالن کرد:
مصرف مــداوم نان های ســفید ) آردی کــه بیش از 
10درصد سبوس گیری شود وبه ستاره و نول معروفند( 
یکی از مهمترین عوامل شیوع بیماری های غیر واگیر در 
جهان است. به همین خاطر یکی از 10 برنامه قلب سالم 
در ایران، پروژه غذایی سالم برای جامعه سالم است که 
محور آن مصرف آرد کامل )سبوس دار( و پرهیز از مصرف 
آرد سفید ) نول – ستاره ( است. در گزارش کمیته فنی 
کارگروه امنیت غذایی کشــور به شورای سالمت وزارت 
بهداشــت در مهرماه 139۷ نیز به صراحــت آمده که 
مردم باید از آرد سفید و نان سفید فاصله بگیرند تا دچار 

بیماری ها گوناگون نشوند.
در بروشور تهیه شده توسط پژوهشکده قلب دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تصریح شــده اگر نان مصرفی ما ازآرد کامل 

باشد سه نتیجه مهم در بردارد:
1-فیبر مورد نیاز روزانه مــردم )نیاز هر فرد 30 گرم در روز 

است ولی 10 گرم دریافت می کند( تأمین می شود.
2- ویتامین ها و امالح مورد نیاز بدن تأمین می شود.

3- از ابتال به دیابت –چاقی – ســکته –سرطان –چربی 
خون –فشار خون پیشگیری می شود.

 به نظر شما حذف سوبسید نان باید اتفاق بیفتد؟
بله بهترین حمایت دولت این است که سهم یارانه نان 
را مستقیماً در اختیار مردم بگذارد. بدون شک با حذف 
یارانه نان، از قاچاق آرد جلوگیری شده و مصرف آرد نیز 

کاهش می یابد.

مصاحبه  با دکتر محمدرضا خواجه 

نان درمانی و تاثیر آن در سالمت جامعه

دکتر محمد رضا خواجه در حال آموزش پخت نان کامل در نمایشگاه آرد و نان 
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نگاهی به اهمیت نوشیدنی ها در صنعت غذا
شــاید برای خیلی هــا، »صنعــت غذا و 
نوشــیدنی« در اغذیه و یک وعــده غذایی 
خالصه شود اما از آنجا که نوشیدنی، بخش 
جدایی ناپذیر ماجراســت، طبیعتا نمی توان 
بدون لزومی به نام »نوشــیدنی« از ملزومی 
به اسم »صنعت غذا« صحبت کرد. به بیان 
بهتر، وقتی بدن انسان آب خودش را از دست 
می دهد، احساســی به ما دست می دهد که 
اســم آن را »تشــنگی« می گذاریم؛ یعنی 
احساس نیاز به نوشیدن مایعات. در روزهای 
گرم تابســتان نیاز همه ما به نوشیدنی های 
خنک شــدت می گیرد. البته تشنگی تنها 
دلیل نوشــیدن نیســت، بلکه در روزهای 
ســرد زمســتانی یا بعد از صرف یک وعده 
غذایی چرب، اگرچه متخصصان نوشــیدن 
آب بالفاصله بعد از غذا یا با شــکم خالی را 
پیشــنهاد نمی کنند اما یک لیوان چای یا 
قهوه داغ می تواند جذاب باشد. میلیون ها نفر 
در سراسر جهان روز خود را با چای یا قهوه 
شروع می کنند و همین میزان محبوبیت آن 
را به یک صنعت بزرگ با گردش مالی میلیارد 
 دالری تبدیل کرده است. میلیاردها نفر روز را 
با یک نوع نوشیدنی آغاز می کنند که می تواند 
شامل آب، دمنوش های گیاهی و به خصوص 
آبمیوه باشــد. در این میان نباید محبوبیت 
نوشیدنی های گازدار مانند نوشابه را دست کم 
گرفت. استفاده از این نوشیدنی های قندی 
به قدری افزایش یافته که متخصصان تغذیه 
به طور جدی به مــردم به خصوص کودکان 
نسبت به استفاده از این نوشیدنی ها اخطار 
می دهند. با وجــود توصیه های پزشــکی، 
برندهای بزرگ تولید نوشابه های گازدار چنان 
سیاست های سخاوتمندانه ای اتخاذ کرده اند 
که طرفداران این نوشیدنی ها را هر روز بیش 
از دیروز افزایش داده است. در رستوران های 
زنجیره ای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی 
پر کردن لیوان نوشــابه یا درخواست نوشابه 
دوم برای مشــتری ها رایگان است و همین 
آنها را به نوشیدن بیشــتر ترغیب می کند. 
تحقیقات همچنین نشــان می دهد کافئین 
موجود در نوشابه های گازدار مانند کوکاکوال 
و پپسی اعتیادآور اســت اما نوشیدنی های 

غیرالکلــی منحصــر به چــای و قهــوه یا 
نوشابه های قندی و مضر نیست. در این میان 
آبمیوه نیز سهم بســزایی در بازار نوشیدنی 
به جــز آب ایفا می کند. آبمیوه هــای تازه را 
نمی توان بــرای مدت طوالنــی در یخچال 
یا محیط بیــرون نگهداری کــرد، از این رو 
کارخانه هــا وارد عمل شــدند و آبمیوه های 
مختلــف را در بطری و پاکــت ریختند، به 
آنهــا افزودنی های مجاز و مــواد نگهدارنده 
اضافه کردند و در بســته بندی های رنگین 
در اختیار مردم قرار دادند. گاهی اوقات این 
افزودنی های مجاز از سطح مجاز فراتر می رود 
و پزشکان معتقدند شکر اســتفاده  شده در 
آبمیوه های کارخانه ای برای ســالمتی مضر 
است و کمی بیشتر از گاهی پیش می آید که 
بخش میوه نوشیدنی را تنها اسانس تشکیل 
می دهد. هر چند هیچ کــدام از این موارد از 
محبوبیت این نوشیدنی ها و مصرف روزافزون 

آنها نکاسته است.
 بازار جهانی چای و قهوه

بازار چای و قهوه آماده تا ســال 2024 به 
116/13 میلیارد دالر خواهد رســید. چای 
و قهوه آماده روند رو به رشــدی در صنعت 
نوشیدنی های غیرالکلی دارد. این نوشیدنی ها 
نه تنها سریع و انرژی زا هستند، بلکه در برخی 
جوامع یک روش زندگی محسوب می شوند. 
تنوع طعم هــا و خواص این نوشــیدنی ها با 

میزان تقاضای محصوالت ارتباط مســتقیم 
دارد. یکی از عوامل دیگــری که در افزایش 
تقاضای این نوشیدنی تاثیر بسزایی گذاشته 
تغییر ذائقه مردم است چرا که مزه تلخ قهوه 
و گس چای این روزهــا طرفدار پیدا کرده و 
خیلی ها دیگر چای و قهوه شــان را شیرین 

نمی کنند.
  آینده پیش رو 

با توجه بــه اینکه جنگ جهانــی آینده 
را جنگ بر ســر آب و منابــع آبی می دانند، 
صنعت نوشــیدنی حتی در ابعادی فراتر از 
صنعت خرده فروشی هم با حساسیت هایی 
مواجه است. در چند سال گذشته برندهای 
برتر نوشیدنی مانند کوکاکوال تمام تالش و 
خالقیت خودشان را در راه تولید محصوالت 
سازگار با بدن انســان   و البته محیط زیست 
به کار بســته اند. با تداوم روند فعلی از سوی 
برندهای برتر نوشیدنی به نظر می رسد دنیا 
در دهه های آتی جای بهتری برای زیســتن 
خواهد بود اما باید توجه داشــت در این راه 
سرمایه زیادی هدر می رود که در هر دو بعد 
مادی و معنــوی می تواند زنگ خطر را برای 
کره خاکی به طــور عموم و بــرای صاحبان 
برندهای نوشــیدنی از ســوی دیگر به صدا 
درآورد. اینکــه تا چه اندازه سالم ســازی در 
دســتور کار قرار می گیرد، بستگی به توجه 

برندها دارد.

 غالمحسین احمدی *
یک درصد جمعیت جهان در ایران سکونت 
دارند در حالی که حدود 4 درصد میوه جهان 
را تولیــد می کند و از آنجا که شــرایط آب و 
هوایی متنوعی دارد میوه ها از نظر طعم، رنگ 
و فاکتورهای ارگانولپتیک بر میوه های اروپایی 
و بسیاری از نقاط جهان برتری دارد. بنابراین 
به صورت بالقوه مزیت رقابتی مطلوبی داریم، 
اما مساله این اســت که در عمل برای فروش 
آبمیوه و نوشــیدنی های میــوه ای در داخل 

توفیق چندانی نداشته ایم.
بر اســاس اطالعات به دســت آمده ساالنه 
۷0 هزار تن کنسانتره ســیب در ایران تولید 
می شــود که 50 هزار تن آن بــه خارج صادر 
می شود. میزان تولید کنســانتره انگور سفید 
20 هزار تن است که شاهد صادرات 10 هزار 
تن و بــه عبارتی 50 درصــدی این محصول 
هستیم. همچنین میزان تولید کنسانتره انگور 
قرمز حدود 4 هزار تن اســت که 1000 تن و 

معادل 25 درصد آن صادر می شود.
تولید کنســانتره انار ساالنه حدود 10 هزار 
تن اســت که ۷هزار تن آن صادر می شــود و 
حدود 3 هــزار تــن از مجموع 6 هــزار تن 
کنســانتره آلبالوی کشــور روانــه بازارهای 
صادراتی می شــود. بنابرایــن در کل مصرف 
داخلی کنســانتره میوه حــدود 40 هزار تن 

است.

در بخــش آبمیوه هــا هم هر چنــد آمارها 
تقریبی است و بنا به برخی مالحظات رقابتی 
میزان دقیق بیان نمی شــود، امــا به صورت 
تقریبی حدود 20 هزار تن آب پرتقال، حدود 
5 هزار تن آلبالــو، بیش از نیم میلیارد آبمیوه 
در ســایز پاکت های یک لیتــری و یک و نیم 
میلیارد در ســایز پاکت های تــک نفره تولید 

می شود.
متاسفانه مشکالت متعددی در مسیر تولید 
قرار دارد کــه از جمله می توان بــه تولیدات 
زیر پله ای و فاقد کیفیت توســط برخی افراد 
ســودجو در انواع و اقسام نوشــیدنی ها اشاره 
کرد که متاسفانه به طور وسیع در بازار عرضه 
می شوند و ســازمان های ناظر کیفی توان یا 
بودجــه الزم برای برخورد و نظــارت بر تمام 
بازار را ندارند و این اتفاق به شدت مخل تولید 
اســت. البته این تخلف در همه صنایع رواج 
دارد و جدا کردن سره از ناسره هم کار آسانی 
نیســت، اما از مصرف کنندگان می خواهیم به 

برندهای بزرگ و معتبر اعتماد کنند.
فعالیت این برندهای بی کیفیت باعث سلب 
اعتماد بســیاری از عموم جامعه بــه آبمیوه 
صنعتی شــده، به گونه ای که مصرف ســرانه 
آبمیوه در ایران 10 لیتر اســت که این میزان 
25 درصد متوســط ســرانه جهانی است و با 
توجه به نقش انواع میوه  در تامین ویتامین ها 
که نقش حســاس تنظیمات عصبی و ... را در 

بدن بازی می کنند، قطعا عوارض بســیاری بر 
سالمت انسان دارد.

واقعیت این اســت که اگر چــه نظارت بر 
تولیــد بــرای جلوگیــری از ورود واحد های 
متقلــب یا متخلــف حائز اهمیت اســت، اما 
با کنترل صرف نمی شــود کیفیــت را ایجاد 
کرد. راه اصــالح کیفیت باید توجیه اقتصادی 
محصول با کیفیت باشــد، چرا کــه میوه در 
ایران بسیار گران است و علت این امر به نبود 
زیرســاخت های کشــاورزی و نبود نظارت بر 
بازار بر می گــردد و آبمیوه هم در این وضعیت 

گران تر تولید می شود.
با وجود این طبیعی اســت کــه در صنایع 
غذایــی محصوالتــی کــه آب یا هــوا دارد 
می توانند برای فرار از این قیمت ها کار کنند. 
به طور مثال در بســتنی هوا وجــود دارد یا 
در آبمیوه ها بخش عمــده ای آب وجود دارد 
و ممکن اســت قند میوه  ها را با شــکر تامین 
کنند یا ترشــی را با اسید سیتریک جایگزین 
می کنند یا حتی در برخی شــرکت ها خبری 
از میوه نیست، بلکه ترکیبات شیمیایی مورد 
استفاده قرار می گیرد؛ این اتفاق کار برند های 
معتبر را برای حضور قدرتمند در بازار داخلی 

سخت می کند.
مســاله دیگر بحث قیمت گذاری اســت. در 
اقتصادی که هزینه نیروی کار افزایش بیش از 
50درصدی و هزینه های حمــل و نقل، انرژی 
و ... هر روز افزایش پیدا می کنــد، نمی توان از 
تولید کننده خواست قیمت ها را ثابت نگه دارد 
و ایــن برخوردهای قهری در قالــب بیکاری و 
تعطیلی بروز می کند که در نهایت آســیب آن 

متوجه تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.
*  نایب رییس هیات مدیره انجمن 
صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران

برندهای متفرقه بالی جان صنعت کنسانتره و آبمیوه
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 در حالی که مصرف روزانه ژالتین در 
ایران پانزده تن است اما مجموع تولیدات 
داخلی در حدود ســه یا چهار تن برآورد 
می شــود. در نتیجــه حدود یــازده تن 
ژالتین نیز بــرای تامین نیاز بــازار وارد 
می شود. یکی از شرکت های صاحب نام 
که افتخار تولید داخلــی این محصول را 
دارد، شــرکت صفا نادر آذراست که یک 
ســوم تولید داخلی ژالتین توســط  این 

شرکت انجام می شود. 
بهرام نادری، مدیرعامل شــرکت صفا 
نادر آذر با برند حالوت ژل و شرکت تبریز 
پرک با برند تردینه در گفت  وگو با نشریه 
اقتصاد و نمایشــگاه گفت: شــرکت صفا 
نادر آذر، بزرگتریــن تولیدکننده ژالتین 
در شــمال غرب کشور اســت و از سال 
1398 فعالیت خود را آغاز کرده اســت. 
ما تولیدکننده ژالتین خوراکی و دارویی 

هستیم.
وی افزود: برند دوم مــا نیز تردینه نام 
دارد که آن هــم جزء صنایــع غذایی و 
تبدیلی است و در زمینه بسته بندی مواد 
غذایی مانند ادویه جات، قهوه، ژله و پودر 

ژله فعالیت می کند. 
وی با اشــاره به اهمیت و جایگاه برند 
حالوت ژل در بازار، افــزود: ژالتین یک 
محصول اســتراتژیک در صنعت شیرینی 
و شــکالت اســت و در حــدود 15 تن 
ژالتین بصورت روزانه در صنایع غذایی و 

دارویی مصرف می شــود. در ایران حدود 
چهار تولیدکننــده ژالتین وجود دارد که 
یکی در قزوین و ســه تولیدکننده دیگر 
در اســتان آذربایجان شــرقی هســتند 
و بزرگتریــن تولیدکننده نیــز مجموعه 

حالوت ژل می باشد. 
مدیرعامــل شــرکت صفا نــادر آذر 
در خصــوص نحوه توزیــع محصوالت 
این شرکت، گفت: سیســتم توزیع ما 
بصورت فروش بــه مصرف کننده نهایی 
یعنــی کارخانجــات و تولیدکنندگان 
محصــوالت دارویی و غذایی اســت و 
نمایندگی خاصی در ســطح اســتان و 
کشور نداریم. سه واحد روابط عمومی، 
R&D و کنتــرل کیفــی مجموعــه، 
بــه طــور مســتمر در حــال فعالیت 
هستند و تا رسیدن محصول به دست 
مصرف کننــده، ما پشــتیبانی الزم را 
انجام می دهیــم تا کاالهــا به مصرف 
کننده نهایی برسد و از رضایت مشتری 

اطمینان حاصل شود. 
وی ادامه داد: ما به کشــورهای آسیای 
میانه، ترکیه و کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس، صــادرات داریــم. در حال حاضر 
نیز پودر ژالتین تولیــد می کنیم و طبق 
برنامه های توسعه ای شــرکت، در آینده 
ورقه هــای ژالتین را نیــز تولید خواهیم 

نمود.

نادری، با اشاره به نیروی انسانی شاغل 
در مجموعه، گفت: در حال حاضر حدود 
100 نفر بصورت مستقیم و حدود 1000 
نفر بصورت غیرمستقیم مشغول همکاری 
با مجموعه هستند. الزم به ذکر است که 
تمامی محصوالت ما دارای نشان حالل، 

استاندارد و سیب سالمت هستند. 
وی افــزود: مصرف روزانــه ژالتین در 
ایران پانزده تن اســت. مجموع تولیدات 
داخلی در حدود ســه یا چهار تن اســت 
و حدود یازده تن ژالتین نیز وارد کشــور 
می شــود. ما این افتخار را داریم که یک 
سوم تولید داخلی ژالتین توسط شرکت 

صفا نادر آذر انجام می شود.
نادری در ادامه با اشــاره به مشکالت 
این صنعت اظهار داشــت: به دلیل عدم 
درک مدیران از وضعیت صــادرات مواد 
اولیه -ضایعات و اشبالت آهکی-  قیمت 
مواد اولیه نسبت به ســال های گذشته 

شده افزایش یافته است.
مدیرعامل شــرکت صفا نــادر آذر در 
پایــان تصریح کــرد: قیمت تمام شــده 
محصــوالت ژالتینــی تولیدی توســط 
شرکت ما نســبت به هزینه واردات این 
محصول بســیار پایین تــر و به صرفه تر 
اســت و  باعث جلوگیری از خروج ارز و 
صرفه جویی ســاالنه بالغ بــر 5 میلیون 

یورو شده است.

بهرام نادری، مدیرعامل شرکت صفا نادر آذر با برند حالوت ژل و شرکت تبریز پرک با برند تردینه:

حالوت ژل، بزرگترین تولیدکننده ژالتین در ایران است

با توجه به معاهده پاریس در ســال 2016، تمام کشورها از جمله ایران 
باید تا سال 2030 به کاهش دو درجه دمای کره زمین کمک کنند. براین 
اساس باید از انرژی فســیلی  فاصله گرفته و به سمت انرژی پاک و تجدید 
پذیر شامل احداث نیروگاه های خورشیدی حرکت کنیم. گروه نوران انرژی 
یکی از شرکت های فعال در این زمینه است. تاکنون درحدود 500 میلیون 
یورو ســرمایه  گذاری خارجی برای راه  اندازی خط تولید انجام شده است و 
گروه نوران انرژی، در دو مجتمع صنعتی انرژی های نو در استان های کرمان 
و اردبیل که محل اصلی کارخانه تولید پنل  های خورشــیدی می باشــد، 
مشغول به فعالیت است. دکتر بهرام  بهرامســیری، رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل گروه نوران انرژی در گفت وگو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه گفت: 
حوزه فعالیت گروه نــوران انرژی، انرژی های نو و تجدید پذیر اســت و در 
چهار بخش مشغول به فعالیت هســتیم؛ بخش اول، تولید سلول ها و پنل 
خورشیدی، اینورتر و تجهیزات نیروگاه های تجدید پذیر؛ بخش دوم، ساخت 
نیروگاه  های خورشیدی؛ بخش سوم، بهره  برداری نیروگاه های تجدید پذیر 

و بخش چهارم، تأمین انرژی برای صنایع و بخش خانگی.
و در این مسیر استراتژی گروه نوران انرژی؛ کارافرینی برای اقشار جامعه، 
خالقیت ونواوری در صنعت تکنولوژی فتوولتاییک، تربیت نیروی انســانی 
حاذق، اموزش وکادرسازی بوده و در نظر داریم تا با تاکید همیشگی خود بر 
پژوهش وتولید وارائه خدمات پس از فروش و استاندارد سازی فرایند تولید 

وخدمات، جایگاه خود در منطقه را تثبیت نماییم. 
وی با اشــاره به ســرمایه  گذاری صورت گرفته در این مجموعه، افزود: 
در حدود 500 میلیون یورو ســرمایه  گذاری خارجی برای راه  اندازی خط 
تولید انجام شده است. در دو استان مشغول به فعالیت هستیم؛ دو مجتمع 
صنعتی انرژی های نو در اســتان های کرمان و اردبیل محل اصلی کارخانه 

تولید پنل  های خورشیدی می باشند.
دکتر بهرام  ســیری در خصوص هدف گروه نوران انــرژی، تصریح کرد: 
هدف ما تولید 3000 مگاوات پنل خورشــیدی در سال است که برای سال 

1402 برنامه  ریزی کرده  ایم. این محصول عــالوه بر تامین نیاز بازار ایران 
می تواند بازار خاورمیانه و فرا منطقه ای را نیز پوشش دهد. 

وی ادامه داد: در برنامه ششم توســعه، احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه 
تجدید پذیر در دستور کار بود که متأسفانه محقق نشد. در حالی که دنیا به 

سرعت به سمت انرژی پاک و تجدید پذیر می رود.
مدیرعامل گروه نوران انرژی در مورد اجباری بودن حرکت کشــورها به 
ســمت انرژی پاک گفت: حرکت کشور ما به ســوی انرژی پاک، اجباری 
است. زیرا تأمین انرژی فســیلی، در آینده امکان پذیر نیست. ما برای یک 
نیروگاه حرارتی، حتماً باید گاز داشــته باشــیم که در حال حاضر کشور ما 
مشکل تأمین گاز دارد. از سوی دیگر با مشکل آلودگی هوا مواجه هستیم. 
نیروگاه های ســیکل ترکیبــی نیاز بــه آب دارند که متأســفانه ما درگیر 
خشکســالی هســتیم؛ حتی نیروگاه های برق - آبی با اینکــه انرژی پاک 

هستند، به دلیل کاهش بارندگی، با مشکل مواجه شده اند.
دکتر بهرام  سیری اظهار داشت: به دلیل شــرایطی که ذکر شد، ما الزام 
داریم که به انرژی تجدید پذیر روی بیاوریم. تا ســال 2030، کشــورهای 

اروپایی تصمیم دارند تا خودروهای خود را نیز برقی کنند. 
وی با اشاره به مشــکالت ایران در حوزه انرژی های تجدید پذیر، اضافه 
کرد: مشــکالت را می توانیم به دو بخش تقســیم کنیم؛ تا ســال 1400 و 
پس از آن. تا ســال 1400، مشــکل این بود که با توجه به نوسانات ارزی، 
خرید برق خورشــیدی به ریــال و هزینه ها به دالر بود. بــه همین دلیل، 
توجیه اقتصادی برای وارد شدن به این صنعت وجود نداشت. مشکل دیگر 
مربوط به دولت بود که مطالبات تأمین کننــدگان و تولید کنندگان برق را 
نمی توانست پرداخت کند. مشکل سوم، فرهنگ حاکم بر کشور ما به دلیل 
تمایل به سوخت ارزان، فسیلی است. با روی کار آمدن دولت جدید، در دوره 
چهارســاله تا1404، طبق برنامه وزیر نیرو می باید ده هزار مگاوات نیروگاه 
تجدید پذیر توسط بخش خصوصی احداث گردد که تا کنون شورای اقتصاد 
مصوبه اجرای طرح احداث 4 هزار مگاوات نیروگاه خورشــیدی ذیل ماده 
12 قانــون رفع موانه تولید را صادر نموده و قرار اســت تــا برای احداث 2 
هزارمگاوات نیروگاه بــادی نیز این صادر گردد. تحقق ایــن برنامه در گرو 
حمایت همه جانبه از بخش خصوصی از ســوی کلیه سازمان ها و نهادهای 
متولی از جمله وزارت نیرو، صمت، سازمان گمرک و با بانک مرکزی جهت 
ارائه معافیت های مالیاتی و گمرگی و تخصیص ارز می باشد. همچنین ارائه 
ضمانت پرداخت تعهدات قراردادی از ســوی وزارت امــور اقتصاد و دارایی 
ذیل مصوبه سال 1395 شورای عالی انرژی برای طرح های ماده 12 قانون 
رفع موانع تولید جهت تامین منابع مالی الزم و ضروری بوده و می بایســت 
با نگاهی ملی به موضوع تجدیدپذیر  در دستور کار متولیان امور قرار گیرد. 

. عدم اجرایی شدن موارد فوق بدون شک مانع از تحقق برنامه و حرکت 
کشور به سوی اهداف تعیین شــده در حوزه انرژی های تجدیدپذیر خواهد 

شد. 

دکتر بهرام سیری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه نوران انرژی:

برنامه گروه نوران انرژی؛ تولید ساالنه 3000 مگاوات پنل خورشیدی است
احداث ۱0 هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر، توسط بخش خصوصی در دوره چهارساله دولت سیزدهم 

تمامی محصوالت ما با برندهای حالوت ژل و دارای نشان حالل، استاندارد و سیب سالمت هستند 
این افتخار را داریم که یک سوم تولید داخلی ژالتین توسط شرکت صفا نادر آذر انجام می شود

گفت و گو با محبوب خدائی مدیرعامل شرکت صنایع آذریاپ تبریز

رونمایی از دستگاه ریزش خمیر نان سنگک و جمع آوری و تحویل نان در غرفه شرکت صنایع آذریاپ تبریز 

 لطفــا خودتان را 
سوابق  کرده،  معرفی 
مدیریتی  و  اجرایــی 

تان را شرح دهید؟
محبوب خدائی، موسس و مدیرعامل 
گروه صنعتی آذریاپ و شرکت صنایع 
آذریــاپ تبریز هســتم. بــا توجه به 
فعالیت هایی که در شــغل سابق خود 
داشــتم، اینجانب از نخستین سالهای 
دهه هشتاد شمسی نسبت به طراحی 
و ساخت ماشــین آالت نانوایی اقدام 
کــردم و از همان زمــان تاکنون چند 
اختراع در زمینه تجهیزات و ماشــین 
آالت نانوایــی به ثبت رســانده ام که 
مورد استقبال بازار و مشتریان گرامی 

قرار گرفته است. 
 لطفــا تاریخچه تأســیس و 
مخاطبان  برای  را  شرکت  فعالیت 
نشریه شــرح دهید؟  چه کاال یا 

خدماتی ارائه می دهد؟ افتخارات، 
اســتانداردهای  و  دســتاوردها 

شرکت خود را تشریح کنید؟
اکنون  هــم  تبریز  آذریــاپ  صنایع 
بزرگترین واحد تولیــدی تجهیزات و 
ماشــین آالت نانوایی در کشور است 
که با داشتن نمایندگان فروش و تامین 
قطعــات و ارائه خدمات در سرتاســر 
کشــور در خدمت نانوایان گرامی می 
باشــد. تولید قطعات و دســتگاههای 
نانوایی از نخستین سالهای دهه هشتاد 
شمسی در این شــرکت شروع شده و 
ایــن واحد تولیدی به صورت رســمی 
از اولین ســالهای دهه نود شمســی 
بــا عنوان »گــروه صنعتــی آذریاپ« 
به تولید دســتگاه ها و ماشــین آالت 
اقدام می کرد. نهایتا در ســال 139۷ 
به منظــور اســتفاده از مشــوق ها و 
معافیت های مالیاتــی، به صورت یک 

شــرکت تجاری با مســئولیت محدود 
با عنــوان »صنایع آذریــاپ تبریز« به 
ثبت رســید. با توجه بــه تجربه بیش 
از دو دهه فعالیــت در زمینه طراحی 
و تولید ماشــین آالت نانوایــی و ارائه 
ماشــین آالت به روز و جدید به بازار، 
خوشــبختانه با اعتمادی که مشتریان 
و نانوایــان گرامی به شــرکت آذریاپ 
دارنــد، امروز صنایع آذریــاپ تبریز با 
نام تجــاری »گروه صنعتــی آذریاپ« 
فروشــنده  و  تولیدکننده  بزرگتریــن 

ماشین آالت نانوایی در کشور است.
 در زمینــه مشــتری مداری 
اید؟  برداشــته  هایــی  گام  چه 
محصوالت شرکت شما چه ویژگی 
در  و  دارد؟  فردی  به  منحصر  های 
عرصه تولید و صادرات تاکنون چه 

دستاوردهایی داشته اید؟
مشتری مداری سرلوحه تمام برنامه 

ها و اســتراتژی های شــرکت آذریاپ 
می باشــد و در تمام مراحــل زنجیره 
طراحــی، تامیــن، تولیــد و خدمات 
پس از فروش، توجه به خواســته ها و 
انتظارات مشــتریان همــواره مد نظر 
قرار می گیرد. شرکت آذریاپ همیشه 
ســعی کرده اســت که قبل از تولید 
انبوه محصوالت خود، بــا تحقیقات و 
بازاریابی و توجه به انتظارات مشتریان، 
خواسته ها و نیازهای بازار را شناسایی 
کرده و محصوالت خود را حتی فراتر از 
خواسته ها و انتظارات مشتریان تولید  
و به بازار ارائه کند تا رضایت مشتریان 
جلب شــود. به منظور ایجاد سهولت 
بیشــتر برای دسترسی مشــتریان به 
محصــوالت و قطعــات شــرکت، نیز 
نمایندگان فــروش و تامین کنندگان 
قطعات در تمام شهرستان های کشور 
حضور دارند و در دسترس مشتریان ما 

هستند.
در حال حاضر، در صنعت ماشــین 
آالت نانوایــی هیچ شــرکتی به اندازه 
آذریاپ نماینده فروش و تامین کننده 
قطعات در سطح کشــور ندارد. کسب 
بیشــترین ســهم از بازار محصوالت و 
ماشین آالت نانوایی در کشور دقیقا به 
همین دلیل بدست آمده و مشتریان به 
سادگی می توانند محصوالت، ماشین 
آالت و خدمــات پس از فــروش مورد 

نظر خود را دریافت کنند. 
مهمتریــن ویژگــی محصــوالت و 

ماشــین آالت صنایع آذریاپ، توجه به 
نیازهای مشتریان، نوآوری،  خواسته و 
کیفیــت و قیمت پاییــن محصوالت 
نســبت به تمام رقبا می باشد. به طور 
قاطع می توان گفت که هیچ شــرکتی 
به اندازه گروه صنعتی آذریاپ، نوآوری 
و خدمــات جدیــد در محصــوالت و 
ماشــین آالت صنعت نان و نانوایی به 

بازار ارائه نداده است. 
شــرکت آذریاپ عالوه بــر تولید و 
داخلی  مشــتریان  به  ارائه محصوالت 
در ســالهای اخیــر محصــوالت خود 
را بــه کشــورهای همســایه و حتی 
اروپایی و آمریکایی صادر کرده اســت. 
خوشبختانه در ســالهای اخیر با اخذ 
)CE( مشکالت  اروپا  اســتانداردهای 
گمرکــی و ترخیص ماشــین آالت در 
کشــورهای اروپایی کامال رفع شــده 
و مشــتریان خارجی ما به راحتی می 
تواننــد از نمایندگان یــا دفاتر فروش 
شــرکت در خارج از کشور، محصوالت 
مــورد نظر خــود را ســفارش داده و 

تحویل بگیرند.
 در نمایشگاه امسال چه برنامه 
خود  فعالیت  گسترش  برای  هایی 

دارید؟ 
بــا برنامه ریــزی های انجام شــده 
شرکت آذریاپ منســجم تر و سازمان 
یافته تر از ســالهای قبل در نمایشگاه 
امســال حاضر شــده اســت و عالوه 
بر کســب نظــرات بازدیــد کنندگان 
و مشــتریان گرامــی، دســتگاه ها و 
تجهیــزات جدید نانوایــی را رونمایی 
خواهــد کــرد. صنایــع آذریــاپ در 
نمایشــگاه امســال برای اولین بار در 
کشور دســتگاه ریزش خمیر برای نان 
سنگک رونمایی می کند که می تواند 
با سرعت باال و فراتر از کیفیت دستی، 
خمیر ســنگگ را به تنور انتقال دهد 
و آن را دقیقا به همان شــکل سنگک 
ســنتی پخت کند. با توجه به تســت 
و آزمایــش بازار که قبال بــر روی این 
دستگاه انجام شــده مطمئنیم که این 
دستگاه مورد استقبال بازدید کنندگان 
و مشتریان گرامی قرار خواهد گرفت. 
عــالوه بر این مــوارد، دســتگاه های 
جدیدی نیز به منظور تســهیل فرآیند 
جمع آوری و تحویل نان به مشــتری 
رونمایی خواهیم کرد که حتما رضایت 

نانوایان را به دنبال خواهد داشت. 

نان، نانوایی و ماشــین آالت و روش های پخت با کیفیت نان، به دلیل نیاز روزمره همه 
خانوارهای ایرانی، و ســلیقه های مختلف موجود در جامعه، از اهمیت ویژه ای در صنایع 
غذایی ایران برخوردار است. براین اساس در ســال های اخیر، استفاده از ماشین آالت و 
فناوری های نوین پخت نان مورد توجه قرار گرفته و شــرکت های مختلف در این زمینه، 
نوآوری های مختلفی در زمینه ساخت تنور، انتقال خمیر به تنور، جمع آوری نان به تعداد 
زیاد و حتی بسته بندی نان انجام داده اند. یکی از شرکت های مطرح در این زمینه، شرکت 
صنایع آذریاپ تبریز است که یکی از بزرگترین تولیدکننده های ماشین آالت نانوایی است. 

این شرکت با حضور در نمایشگاه امسال، دستگاه ها و تجهیزات جدید نانوایی را رونمایی 
کرده و برای اولین بار در کشور دستگاه ریزش خمیر برای نان سنگک را رونمایی می کند 
که می تواند با ســرعت باال و فراتر از کیفیت دستی، خمیر سنگگ را به تنور انتقال دهد و 
شکل سنگک سنتی پخت کند. عالوه بر این موارد، دســتگاه های جدیدی نیز به منظور 
تسهیل فرآیند جمع آوری و تحویل نان به مشــتری رونمایی کرده است. نشریه اقتصاد و 
نمایشگاه در این زمینه با محبوب خدائی، مدیرعامل شــرکت صنایع آذریاپ تبریز گفت 

وگویی انجام داده است:

مهمترین ویژگی محصوالت و ماشین آالت صنایع آذریاپ، توجه به خواسته و نیازهای مشتریان، نوآوری، کیفیت و قیمت پایین محصوالت نسبت به تمام رقباست
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