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سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
تجاری بین المللی منطقه یزد

استفاده از تکنولوژی های نوین
راهی برای ورود 

به بازارهای بین المللی
آشــنایی بــا نیــاز و ســلیقه مخاطبــان بــرای 
ایده پردازی، نوآوری و هدایت تولیدات به سمِت 
تقاضا از فرصت هایی اســت که نمایشگاه های 
قــرار  تولیدکننــدگان  اختیــاِر  در  تخصصــی 
می دهنــد، ایــن بســتر همچنیــن ســبب ایجاد 
تعامل میان فعاالن هر عرصه می شــود تا عالوه 
بــر ایده هــای نــو، بــا تکنولوژی هــای نویــن در 
عرصه فعالیت خود آشنا شوند که بی شک این 
اتفاق سبب می شود نه تنها در بازارهای داخلی 
صاحب نام شــوند، بلکه رفته رفتــه به بازارهای 
بین المللی راه یابند و در عرصه رقابت قرار گیرند.
نمایشگاه صنایع غذایی، چاپ و بسته بندی، 
ماشــین آالت و صنایــع وابســته، امســال بــرای 
نمایشــگاه های  شــهرک  در  بــار  نخســتین 
کــه خوشــبختانه  برگــزار شــد  یــزد  بین المللــی 
بازخوردهای مثبتی را به همراه داشــت. صنایِع 
غذایــی بــه دلیــِل ایجــاِد ارزش افــزوده ی بــاال و 
نقــِش بی بدیلــی کــه در زندگــی انســان ها ایفــا 
می کننــد، همــواره مورد توجه هســتند و هرگونه 
فعالیت در این زمینه مورد استقبال قرار می گیرد 
امــا نکته مهــم به خصــوص در ســال های اخیر 
وروِد تکنولــوژی برای باال بردِن کیفیت و ایجاد 
تنــوع در بســته بندی مــواد غذایی اســت که در 
سال های اخیر به خصوص در برندهای مطرح 
در سراســر دنیــا بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اســت و همین امر اهمیت این موضوع را نشان 
می دهــد. هرچنــد بــه گفتــه فعــاالِن ایــن حــوزه 
تحریم ها و سایِر محدودیت ها فعالیت را دشوار 
کرده اما از سوی دیگر سبب شده دستاوردهای 
خوبی در زمینه مهندسی معکوس و بومی سازی 
ماشین آالِت بســته بندی و چاپ داشته باشیم 
کــه حضــوِر برندهــای برتــِر ایــن حــوزه در ایــن 

نمایشگاه گواِه این موضوع بود.
ایــن رویــداد و حضــور و  بی شــک برگــزاری 
حمایِت فعاالِن صنعِت مواد غذایی، بسته بندی 
و چاپ از آن درارتقاء این صنعت و توسعه ی آن 

نقش مهمی خواهد داشت.

ویژه نخستین نمایشگاه تخصصی 
چاپ و بسته بندی،ماشین آالت و صنایع وابسته
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برای نخسـتین بار نمایشـگاه صنایع غذایی، چاپ و بسـته بندی، ماشـین آالت 
یـزد  ترکیبـی در شـهرک نمایشـگاه های بین المللـی  بـه صـورِت  وابسـته  و صنایـع 
بـه  ایـن دو صنعـِت  ارتبـاِط مسـتقیِم  برگـزاری،  نـوع  ایـن  از  برگـزاری شـد. هـدف 

کـه قطعـا دسـتاوردها و نتایـج خوشـایندی را در پـی دارد.  یکدیگـر بـود 

در ایـن رویـداد تمـام تالش مـان را کردیـم تـا شـرکت های معتبـِر فعـال در ایـن دو 
حـوزه حضـور داشـته باشـند کـه خوشـبختانه تا حـدوِد زیادی موفق شـدیم و هدف 
اصلی مـان هـم ارتبـاط و تعامـِل میـان فعـاالن جهـِت رونـق ایـن صنایـع و در ادامـه 

توسـعه اسـتان در ایـن زمینـه بود.
و  ح  مطـر برندهـای  حضـوِر  بـر  عـالوه  رویـداد  ایـن  خـوِب  اتفاقـاِت  از  یکـی 
صاحب نام، حمایِت شـرکت شـهرک های اسـتان یزد و حضوِر خوشـه  گردشـگری و 
شـرکت تخصصـی خوشـه کنجـد بـود، بـه ایـن دلیـل کـه یـزد پایتخـت فراورده های 
به واسـطه  ظرفیـت  ایـن  از  تـا  اسـت  الزم  و  می شـود  محسـوب  ایـران  کنجـدی 

شـود. اسـتفاده  نمایشـگاه  ایـن  همچـون  رویدادهایـی 

محمد آقاباقری
مجری نمایشگاه

نمایشگاه ها فرصتی بی بدیل برای توسعه

نخستین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، چاپ و بسته بندی در یزد برگزار شد

بستری برای تعامل و خلِق ایده

نخســتین نمایشــگاه تخصصی صنایع غذایی، چاپ و بســته بندی، ماشین آالت و 
صنایع وابسته به مدت ۴ روز در یزد برگزار شد.

بیش از ۴۰ شــرکت کننده بزرگ و معتبر از اســتان های تهران، یزد، خراسان رضوی، 
اصفهان، آذربایجان شــرقی و همدان در شهرک نمایشگاه های بین المللی یزد آخرین 
تولیدات و فناوری های مخصوص به صنعت چاپ و بسته بندی و ماشین آالت صنایع 

غذایی را ارائه کردند.
از رویدادهــای جانبــی و از جذابیت هــای ایــن نمایشــگاه، برگــزاری پیــش رویــداد 
اســتارتاپ ویکند بســته بندی، با همکاری ســازمان آموزش فنی وحرفه ای و مدیریت 

پسماند شهرداری یزد بود که با استقباِل خوبی روبرو شد. 
گفتنــی اســت، اولیــن نمایشــگاه تخصصــی صنایــع غذایــی، چــاپ و بســته بندی، 
ماشــین آالت و صنایع وابســته ۲۷ الی ۳۰ دی ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ میزبان صاحبان 

صنعت و مردم عزیز بود.

»چاپ هلیو یــا روتوگراور)هلیوگراور( از چاپ  های منحصر 
بفرد در صنایع غذایی است. در این نوع چاپ برای هر رنگ 
یک سیلندر ساخته می شود و به همین دلیل کیفیت خروجی 
کیفیت اســت و با بسته بندی زیبا و  چاپ هلیوگراور بســیار با
مقــاوم در اختیــار مشــتری قــرار می گیرد. از دیگــر مزیت های 
محصــوالِت گلســان خرســند امــکاِن اســتفاده از هشــت تا ده 
رنگ در چاپ است که کیفیت و زیبایی محصول را تضمین 
می کنــد و ســنِد اثبــات ایــن ادعــا، همــکاری بــا شــرکت های 
ک،  کا، پا کلــز، بــارا صاحب نــام مــواد غذایــی نظیــِر مزمــز، چا
پــگاه و آســتان قدس رضوی اســت. از ســوی دیگــر تولیدات 
ایــن شــرکت در نمایشــگاه های خارجــی به ویژه کشــورهایی 
مثــل عراق که دارای بازار آزاد و رقابتی هســتند و محصوالت 
بر اســاس مزیت و برتری مورد ســنجش قرار می گیرند، بسیار 
مورد اســتقبال واقع شــده اســت کــه تمامی این موارد نشــان 
دهنــده کیفیــت محصــوالت و ویژگی هــای متمایز بــا رقبا به 
ویژه رقبای ترک اســت.« اینها بخشــی از صحبت های ناصر 
رحیمی مدیرعامل محصوالت گلســان خرسند است. مشروح 

این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

 در مورد فعالیت شــرکت گلســان خرســند و مشــخصات فنی 
محصول تان صحبت کنید و اینکه تا چه اندازه به نمونه  های 

مشابه خارجی و استاندارد های روز دنیا نزدیک است؟
  ایــن شــرکت طــی دو ســال گذشــته فعالیــت خــود را آغــاز 
کــرده اســت، مجموعــه ای تولیدی که بــا بهره گیــری از توانِ  

نیروی هــای متخصــص داخلــی در زمینــه چــاپ، لمینــت، 
برش فعالیت دارد و مهم تر اینکه با بکارگیری پیشرفته  ترین 
ماشــین آالت روتوگــراور، امــکان چاپ ۸ تا ۱۰ رنــگ را مطابق 
تمامــی  در  کــه  بطوریکــه  دارد.  دنیــا،  روز  اســتاندارد های 
و  دارویــی  بهداشــتی،  و  آرایشــی  مواد غذایــی،  زمینه هــای 
صنعتــی خدمــات گســترده ای ارایــه می کنــد و محصوالتمان 
به تعدادی از کشــورهای همســایه هم صادر می شود. بعالوه 
کوتــاه تعــداد ۳۰ نفــر در یــک شــیفت  اینکــه در ایــن مــدت 
مشــغول فعالیــت هســتند کــه بــه زودی در حــال راه انــدازی 

شیفت دوم  و سوم هستیم.

با توجه به اینکه بســته بندی مواد غذایی و بهداشــتی تماس 
مستقیم با محصوالت و حفظ کیفیت آن  دارند، در خصوص 

مواد تشکیل دهنده این بسته بندی ها بفرمایید؟
یکــی از دالیــل رواِج  بســته بندی محصــوالت توجــه بــه 
ســالمت مــردم و حفــظ کیفیــت مــواد غذایی بوده اســت،  به 
همین استفاده از مواد اولیه مرغوب در بسته بندی ها دارای 
اهمیت زیادی است،. مواد تشکیل دهنده این بسته بندی ها  
opp ، cop، اســت که دارای چگالی پایین، شــفافیت نوری و 
براقیــت، مقاومــت در برابــر چربی و روغــن،  مقاومت در برابر 
پارگــی و ســوراخ شــدن و مانعــی در برابــر رطوبت هســتند.  از 
دیگــر مــواد بکار رفتــه در ایــن بســته بندی ها متاالیز اســت. 
متاالیــز، آلمینیومی با ضخامت پایین ۱۲ و ۷ میکرون اســت 
کــه بــرای افزایش کیفیت بســته بندی در حفظ مــواد غذایی 

اســتفاده می شــود. از دیگر ویژگی های ورقه هــای متاالیز نیز 
قــدرت چاپ پذیــری بســیار بــاال و ظاهــر خاص و جــذاب آن 
است. از طرف دیگر کیفیت مواد اولیه از سوی بخش کنترل 
کیفیت شــرکت و شــرکت های طرف قرارداِد این شرکت، مورد 
آزمایش های الزم قرار می گیرند. در بســته بندی ها همچنین 
برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و نور از فویل های آلومینیومی 
استفاده می شود تا هم ماندگاری افزایش یابد و هم اینکه اثر 
گفته نماند  محیط پیرامون روی مواد مصرفی کاهش یابد. نا
کــه به دلیل حساســیت بــاالی چــاپ و بســته بندی، کیفیت 

ماشــین آالت و تخصص نیروی انسانی دارای اهمیت باالیی 
اســت و بســیار مــورد توجــه قــرار دارد، در این واحــد تولیدی 
در گاِم نخســت، تمــام پروانه های بهره بــرداری و مجوزهای 
بهداشــت در حیطــه رنــگ و مواداولیــه اخــذ شــده و بــرای 

اطمینان به شرکت های مختلف ارایه می شود.

در زمینــه فعالیــت خــود بــا چالــش و موانعی بــر ســر راه تولید 
مواجه هستید؟

نبــوِد   ایــن مجموعــه  تولیــد  راه  بــر ســر   عمــده مشــکل 
نقدینگی و ســرمایه در گردش اســت، درواقع 
مــا میبایســت هزینــه تامین مــواد اولیــه را ۲۰ 
روز زودتــر پرداخت کنیــم درحالیکه به دلیِل 
رقابتــی بــودن بــازار در زمــان فــروش، هزینــه 
تحویــل  از  پــس  روز  ســه  تــا  دو  از  را  تولیــد 
ایــن شــرایط  و  محصــول دریافــت می کنیــم 
سبب می شود که به سرمایه در گردش باالیی 

نیاز پیدا کنیم.
در زمینــه صــادرات نیز با مشــکل برگشــت 
مشــتری های  عمــده  هســتیم،  مواجــه  ارز 
ایــن شــرکت از کشــورهای افغانســتان، عراق 
کســتان و مشــتاق وعالقه منــد بــه خریــد  و پا
بــه صــورت ریالــی هســتند و چنانچــه در این 
زمینــه با  آن هــا تعامــل نکنیم بــازار صادرات 
کشــورهای همســایه در دســت رقبــای دیگــر 

نظیر ترک ها قرار می گیرد.

مدیرعامل محصوالت گلسان خرسند مطرح کرد:

حضور در بازارهای رقابتی علی رغِم موانِع بسیار
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مشــاغل خانگی و کســب  و کارهای خرد ایــن روزها رونق 
زیــادی دارنــد، فعالیت هایــی کــه تنهــا بــا یــک دســتگاه در 
در خانــه، مغــازه و یــا یــک واحــد تولیــدی کوچــک در حال 
درآمد زایی هســتند، دســتگاه هایی که در تهیه محصوالت 

طبیعی و سالم نقش زیادی دارند.
ایــن روز هــا تمایل مــردم به اســتفاده از محصوالت بکر، 
طبیعی و ســالم پای کســب وکارهای زیادی را بــه بازار این 
تولیدات باز کرده اســت، نمونه مشــخص آن دستگاه های 
صنایع غذایی ارگانیک است، برای مثال دانه های روغنی 
به عنوان منبع غنی و مهم دریافت پروتئین و ویتامین به 
حســاب می آیند که این روزها بسیاری از کارشناسان تغدیه 
اســتفاده از آن را توصیــه می کننــد، همیــن خــواص و فواید 
بی شــمار هم باعث  شــده که ســاخت و تولید دستگاه های 
و  خشــک کن  میــوه  کره گیــری،  ارده گیــری،  روغن گیــری، 
دســتگاه های آســیاب ادویــه رونــق پیــدا کنــد و محصــول 

نهایی آن نیز طرفداران زیادی داشته باشد.
عقیل عباســی یــک تولید کننده دســتگاه های روغن گیر 
می گوید: به دلیل اینکه این دســتگاه ها به وسیله  ای برای 
کسِب درآمد افراد زیادی تبدیل شده اند، کیفیت محصولی 
کــه بــا این دســتگاه ها تولید می شــود بــرای ایــن مجموعه 
که با ســالمت و درآمد مردم ارتباط  اهمیت زیادی دارد، چرا
مستقیم دارد، به همین دلیل سعی کردیم با وجود افزایش 
قیمــت ارز و بــه تناســب آن افزایش مــواد اولیــه و قطعات، 
کیفیت محصول را حفظ کنیم، ضمن اینکه روی خدمات 
پس از فروش محصول هم تمرکز زیادی داریم تا کسب و کار 

مردم از این جهت با مشکل مواجه نشود.
عقیل عباســی مســئول فــروش بکردانه ادامــه می دهد: 
تمامی قطعات دســتگاه از فوالد سخت کاری شده و استیل 
هســتند و از لحــاظ کیفیــت نیــز تمــام سیســتم دســتگاه ها 

مهندسی شده است.
او با توضیح اینکه دستگاه ها ِپرس سرد هستند و روغن 
در دمای پایین و به صورت  اســتاندارد اســتخراج می شــود 
ادامه می دهد: این فرایند روغن گیری کامال بهداشتی است 
و کیفیــت دانــه روغنــی حفظ می شــود، درواقــع مثل پرس 
گرم که دمای باالیی دارد و باعث سوختگی روغن می شود 
عمــل نمی کنــد. بــه گفته عباســی، این دســتگاه ها مشــابه 
خارجی دارد و مهندسی معکوس شده است، با این تفاوت 
کــه بــر حســب نیــاز تغییراتــی اعمال شــده که ثبــت اختراع 
آن هم انجام شــده اســت، این دســتگاه ها دارای سیســتم 

هوشمند هستند و بدون اپراتور هم کار می کنند.

ـــاد و  زندگـــی در جهـــان مـــدرن، مصرف گرایـــی را آنقـــدر زی
تبدیـــل بـــه نوعـــی ســـبک رایـــج زندگـــی کـــرده کـــه انســـان ها 
گزیـــر از آن در جهـــت تولیـــد هرچـــه بیشـــتر زبالـــه پیـــش  نا
می رونـــد تـــا آنجـــا کـــه سال هاســـت پژوهشـــگران و فعـــاالن 
ـــتار  ـــه، خواس ـــن زمین ـــدار در ای ـــا هش ـــت ب ـــط زیس ـــوزه محی ح
تغییـــر رویـــه و ســـبک زندگـــی شـــده اند. امـــا در ایـــن میـــان 
ــم  ــود فراهـ ــرای خـ ــه بـ ــرایطی کـ ــروج از شـ ــا یـــک راه خـ تنهـ
زندگی مـــان  ســـبک  تغییـــر  آن  و  دارد  وجـــود  کرده ایـــم، 
گـــر بـــه ایـــن جملـــه بـــاور داشـــته باشـــیم کـــه مـــا  اســـت . ا
مســـئول زباله هایـــی هســـتیم کـــه تولیـــد می کنیـــم، بایســـتی 

بـــرای بهتـــر زیســـتن و تولیـــد کمتـــر زبالـــه تـــالش کنیـــم.
ایـــن روزهـــا بســـیاری از مصرف کننـــدگان مـــواد غذایـــی، 
بـــه دنبـــال راه هایـــی بـــرای زندگـــی پایدارتـــر و ســـازگار بـــا 
کـــه فلـــز بـــه راحتـــی  محیط زیســـت هســـتند. از آنجایـــی 
خطـــرات  پالســـتیک  بـــه  نســـبت  و  می شـــود  بازیافـــت 
کمتـــری بـــرای مـــردم و ســـیاره ها دارد، اســـتفاده از آن بـــرای 
بســـته بندی مـــواد غذایـــی می توانـــد بـــه شـــما کمـــک کنـــد 
تـــا کمتـــر بـــه محیط زیســـت آســـیب بزنیـــد. علـــی میرزایـــی 
کـــه چنـــد ســـالی می شـــود در حـــوزه تولیـــد بســـته بندی 
فلـــزی  بســـته های  بـــودن  ســـازگار  دارد،  فعالیـــت  فلـــزی 
مزایـــای  از  را  آن  بازیافـــت  قابلیـــت  و  محیط زیســـت  بـــا 
مـــواد  بـــرای  فلـــزی  بســـته بندی  از  اســـتفاده  شـــاخص 
غذایـــی می دانـــد. ایـــن فعـــال حـــوزه صنعـــت بســـته بندی، 
بـــر ایـــن بـــاور اســـت کـــه بســـته بندی فلـــزی مـــواد غذایـــی 
نقـــش مهمـــی در نگهـــداری آن هـــا ایفـــا می کنـــد و یکـــی 
از مطمئن تریـــن ظروفـــی هســـتند کـــه قابلیـــت باالیـــی در 
حفاظـــت و مانـــدگاری مـــواد داخـــل خـــود دارنـــد. عـــالوه 
ـــه دلیـــل قابلیـــت بازیافـــت، از نظـــر مـــواد زیســـت  ـــر ایـــن، ب ب
محیطـــی در مقابـــل ســـایر بســـته بندی ها برتـــری دارنـــد.

دوام و مقاومت باال
کـــه  موضـــوع  ایـــن  بـــر  کیـــد  تأ بـــا  میرزایـــی  علـــی 
دارنـــد،  باالیـــی  دوام  و  مقاومـــت  فلـــزی  قوطی هـــای 
قوطی هـــای  از  اســـتفاده  مزایـــای  از  یکـــی  می گویـــد: 
کـــه باعـــث می شـــود هنـــگام  فلـــزی، دوام آن هـــا اســـت؛ چرا
ــواد غذایـــی، هیـــچ مشـــکل  بســـته بندی و حمـــل ونقـــل مـ
فیزیکـــی ای بـــرای محصـــول پیـــش نیایـــد. ایـــن صنعتگـــر 
از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  فلـــزی  قوطی هـــای  ســـبک  وزن  از 
ویژگی هـــای مثبـــت ایـــن نـــوع بســـته بندی اشـــاره می کنـــد 

و ادامـــه می دهـــد: بعضـــی از انـــواع قوطی هـــای فلـــزی، 
ــال  ــد. مثـ ــواد دارنـ ــایر مـ ــه سـ ــبت بـ ــری نسـ ــیار کمتـ وزن بسـ
وزن آن هـــا نســـبت بـــه بســـته بندی های شیشـــه ای کمتـــر 

اســـت.
کـــه بســـته بندی فلـــزی  او در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال 
بـــرای چـــه نـــوع مـــواد غذایـــی کاربـــرد دارد؟ می گویـــد: وقتـــی 
حـــرف از بســـته بندی محصـــوالت غذایـــی حســـاس بـــه 
فســـاد در میـــان باشـــد، بســـته بندی فلـــزی اولیـــن و بهتریـــن 
ـــه  ـــم ب ـــته بندی ه ـــوع بس ـــن ن ـــود. ای ـــوب می ش ـــه محس گزین
ح تنـــوع زیـــادی  لحـــاظ جنـــس و هـــم بـــه لحـــاظ نـــوع و طـــر
دارد: »قوطـــی فلـــزی یکـــی از مطمئن تریـــن ظروفـــی اســـت 
کـــه قابلیـــت باالیـــی در حفاظـــت و مانـــدگاری مظـــروف خـــود 
ــته بندی  ــوع ظـــرف جهـــت بسـ ــه ایـــن نـ دارد، ضمـــن اینکـ
ســـایر تولیـــدات صنعتـــی عمدتـــا مایـــع ماننـــد روغـــن موتـــور، 

رنـــگ، مـــواد شـــیمیایی نیـــز اســـتفاده می شـــود.«

قابلیِت ایجاد ارزِش افزوده
تولیـــد  فکـــر  بـــه  بایـــد  بســـته بندی  »شـــرکت های 
ــه باعـــث  ــای واقعـــی کلمـ ــه معنـ ــه بـ ــند کـ محصوالتـــی باشـ
و  از جذابیـــت  کاال شـــود  اصـــل  در  افـــزوده  ارزش  ایجـــاد 
ِصـــرف، کمـــی فاصلـــه بگیـــرد«. علـــی میرزایـــی بـــا بیـــان ایـــن 
مطلـــب، از لـــزوم خالقیـــت در طراحـــی بســـته بندی فلـــزی 
می گویـــد: در دنیـــای مصرف گرایـــی امـــروز، بهتـــر اســـت 
بســـته های فلـــزی طـــوری طراحـــی شـــوند کـــه بتـــوان در 

کـــرد. از آن اســـتفاده  کاربری هـــای مختلـــف 

تأمین مواد اولیه
یکـــی از عمـــده مشـــکالت ایـــن صنعـــت بـــه اعتقـــاد علـــی 
میرزایـــی وابســـتگی شـــدید آن بـــه واردات مـــواد اولیـــه یعنـــی 
ــم  ــر حجـ ــال حاضـ ــت. در حـ ــت( اسـ ــن پلیـ ــب )تیـ ورق حلـ
زیـــادی از ایـــن مـــواد وارداتـــی اســـت کـــه ایـــن موضـــوع بـــر 
ــن  ــاز ایـ ــادی دارد. نیـ ــر زیـ ــزی تاثیـ ــی فلـ ــت قوطـ روی قیمـ
ـــر، از مهم تریـــن  ـــد ســـال اخی ـــه در چن ـــه مـــواد اولی صنعـــت ب
چالـــش تولیدکننـــدگان قوطی هـــای فلـــزی بـــوده اســـت. 
ــرف ورق   ــزان مصـ ــد: میـ ــی می گویـ ــی میرزایـ ــه علـ ــور کـ آنطـ
تین پلیـــت ســـاالنه حـــدود ۲۵۰ تـــا ۳۰۰هـــزار تـــن اســـت کـــه 
کثـــر  فعـــال در ایـــران توانایـــی تولیـــد فـــوالد مبارکـــه بـــا حدا
ظرفیـــت تولیـــد فعلـــی بالـــغ بـــر ۱۰۰هـــزار تـــن اســـت و بقیـــه 

ــود. ــت وارد می شـ ــن صنعـ ــاز ایـ ــورد نیـ ورق مـ

ورق های وارداتی نامرغوب
ـــاز  ـــورد نی ـــه ورق م ـــه بقی ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــه ب او در ادام
کیفیت هـــای  بـــا  و  مختلـــف  راه هـــای  از  تولید کننـــدگان 
کـــره،  خ ارزهـــای مختلـــف از کشـــورهای  گـــون بـــا نـــر گونا
می شـــود،   تهیـــه  و  خریـــداری  و...  ژاپـــن  چیـــن،  هنـــد، 
کـــه برخـــی شـــرکت ها نیـــز از ورق هـــای  اضافـــه می کنـــد 
نامطلـــوب یـــا حتـــی ورق هایـــی کـــه ممنوعیـــت مصـــرف در 
ـــا ایـــن  ـــد کـــه عمدت ـــد، اســـتفاده می کنن ـــع غذایـــی دارن صنای

ورق هـــا، ورق هـــای نامطلـــوب چینـــی هســـتند.

»چالــش تامیــن ســرمایه در گــردش، دغدغــه تامیــن مواد 
اولیــه بــرای تولیــدات صنایــع چــاپ همچنیــن کاســتی های 
سیســتم بانکی مشــکالت زیــادی را برای واحد هــای تولیدی 
ایجــاد کرده اســت، این درحالی اســت که با وجــود تنگناهای 
گفته شــده تالش کردیم محصوالت مــان هم از لحاظ کیفیت 
و هــم از نظر زیبایی بصری در ســطح اســتاندارد های جهانی 
ح محصــوالت غذایی و  باشــد. نیم نگاهــی بــه برندهای مطــر
آرایشــی کشور که به صورت روزمره با آن ها سروکار داریم نظیر 
کاله، Ave، رامک، هراز، بهروز، ب.آ.، تبرک، به روشنی گویای 
میــزان تحــول و ارتقاء ســطح کیفــی محصوالت مان اســت. از 
طــرف دیگر این مجموعــه  تولیدی به لحاظ کمــی و کیفی از 
جملــه ظرفیت تولیپ با توســعه همــراه بوده اســت. در بحث 
جــذب نیــروی انســانی نیــز هر ســاله افزایــش نیرو داشــته ایم 
که در ســه شــیفت مشــغول فعالیت هســتند.« اینها بخشــی از 
صحبت هــای علی محمــد توکلی مدیرعامل مارینا پالســتیک 

یزد است. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

در خصوص فعالیت این شرکت تولیدی صحبت کنید؟ 
شرکت مارینا پالستیک یزد تولید کننده pvc سی شیرینگ، 
چــاپ و لمینــت انــواع لفــاف و بســته بندی جهت مصــرف در 
سیســتم لیبلینگ و بســته بندی صنایع غذایی، نوشــیدنی ها 

و محصوالِت آرایشــی و بهداشــتی اســت. نکته مهــم پیرامون 
این مجموعه تولیدی این که تمامی مراحل تولید محصوالت 
از میکــس تــا کامپاند مــواد و تولید، چــاپ و تبدیل به لیبل در 
ج از کشور انجام می شود.  این شــرکت بدون وابستگی به خار
بی شک این میزان خودکفایی در فرایند تولید حاصِل فعالیت 
مطلــوب تیم تحقیق و توســعه اســت کــه این وابســتگی را به 
حداقل رســانده اســت. به جرات می گویم که بالغ بر ۹۰ درصد 

فرایند تولید بومی سازی شده است.

محصــوالت بــه نمایــش درآمده در این نمایشــگاه گویــای آن 
است که با بسیاری از برند های مطرح کشور همکاری دارید در 

خصوص این همکاری گسترده صحبت کنید؟   
ایــن مجموعــه تولیدی بــه جرات یکــی از بــا کیفیت ترین 
و بزرگتریــن تولیدکننــدگان لیبــل شــرینیگ ایــران اســت، بــه 

معنــای دیگر تا پیــش از این عمده این محصوالت از 
کشورهای چین و ترکیه وارد می شد، 

تامیــن  و  تولیــد  امــکان  کــه  چرا
لیبل هایــی با این میزان کیفیت 
در داخل کشــور وجود نداشــت، 
اما در حــال حاضــر واردات این 
محصوالت به صفر رسیده است 

و توســط این مجموعه تولیدی انجام می شــود. ضمن اینکه 
مارینا پالســتیک یزد نیروی متخصــص در زمینه طراحی هم 
در اختیــار دارد، امــا عمده فعالیت مجموعــه ادیت و تفکیک 
ح هایی اســت که از طرف برندها طراحی شده است،  رنِگ طر
اما چنانچه مشتری طراحی برای محصول نداشته باشد تیم 

متخصص مجموعه این کار را انجام می دهد.

بســیاری از کشــورهای دنیا بــه دنبال راه حل  هایــی برای تولید 
محصوالتی ســازگار با محیط زیست هستند، مجموعه شما در 

این زمینه اقداماتی انجام داده است؟
بلکــه ســایر  تولیــدی  ایــن مجموعــه  تنهــا   نــه  معتقــدم 
کشــورهای دنیــا هــم فاصلــه زیــادی بــرای تولید های ســازگار 
بــا محیــط زیســت دارند. این مســئله تنهــا مختص بــه ایران 
نیســت کلیه صنایعی که وابســته به مواد پلیمری هســتند در 
ایــن زمینــه ضعف  هایــی دارند، با ایــن وجود به 
طور جدی تیم تحقیق توسعه 
پالســتیک  مارینــا  مجموعــه 
فعالیت هایی را در دست 
تحقیقــات  دارد.  اقــدام 
زمینــه  ایــن  در  زیــادی 
انجام شده و خوشبختانه 

دســتاوردهای خوبی هم تا امروز داشــته ایم. درواقع هدف ما 
تســهیل و برگشــت پذیری محصوالتی اســت که منشا آن مواد 
نفتی یا پلمیمری اســت همچنین تــالش می کنیم از ترکیباتی 
که تجزیه  اســتفاده کنیم کــه بازیافــت آن راحت تر باشــد، چرا
ایــن مواد در طبیعت به مدت زمان زیادی نیاز دارد، بنابراین 
بهترین راه تولید این است که امکان بازیافت آن فراهم  شود. 

در زمینه تولید با چه چالش هایی مواجه هستید؟ 
تامین ســرمایه، دغدغه تامین مواد اولیه، ضعف سیســتم 
بانکــی و تحریم ها از چالش هایی اســت کــه در زمینه تولید با 
آن مواجه هستیم، اما با این وجود این مجموعه توسعه کمی 
و کیفــی زیادی داشــته اســت، ظرفیت تولید ایــن مجموعه از 
کنــون ۸ برابر افزایــش پیدا کرده اســت، تنوع  ۱۰ ســال قبــل تا
محصوالت نیز به طور چشــمگیری رشــد داشــته است. بعالوه 
اینکــه در بحــث جــذب نیروی انســانی هرســال افزایــش نیرو 

داریم، که به صورت سه شیفت مشغول به فعالیت هستند.

پلی اتیلن ترفتاالت )PET(، یک پلیمر مهم تجاری است 
که کاربردهای مختلفی از جمله بسته بندی، پارچه، فیلم، 
قطعات قالب گیری شــده بــرای خــودرو و الکترونیک دارد. 
این پالســتیک شفاف و معروف را می توانید در اطراف خود 
به عنوان بطری آب معدنی یا بطری نوشابه پیدا کنید که 
تقریبا جای بطری های شیشــه ای را گرفته است. در اغلب 
کشور ها از پت برای تولید الیاف پلی استر)۷۰ درصد( رزین 
بطــری )۲۲ درصــد( فیلم )۶ درصد( و رزین های پل  اســتر 

مهندسی )۲ درصد( استفاده می شود. 
برابــر  ایــن بطری هــا در  بــاالی  بــه مقاومــت  بــا توجــه 
شکســتگی، دمــا و نفــوذ گازهــا، دارا بــودن وزن کــم و ارزان 
بــودن قیمت نســبت به ســایر مــواد بســته بندی همچون 
شیشــه و فلــز، تولیــد بطری هــای پالســتیکی از آن کاربــرد 
گســترده ای پیدا کرده اســت، تنها مســئله ای که این روزها 
ح می کنــد،  گرهایــی را بــرای اســتفاده از ِپت هــا مطــر امــا و ا
زماِن زیاِد تجزیه پذیری آن اســت که محمدهادی حیدری 
مدیر شرکت شایگان پالست فعال در زمینه ظروف پت، در 
این باره می گوید: زماِن تجزیه پذیری پت نسبت به شیشه 
گر بازیافت شــود می توان از آن به عنواِن  بیشــتر اســت اما ا
نِخ شــیرینی، پالت، کف پوِش باشگاه ها استفاده کرد. برای 
مثــال در کشــورهایی همچون چین و ژاپــن، پت را ابتدا به 

نخ و سپس به پارچه تبدیل می کنند.
کســب وکار همچــون  گفتــه او چالــش اصلــی ایــن  بــه 
بســیاری دیگــر از کســب وکارهــای اینچنینــی، بــه بحــث 
خ ارز و همچنین  سرمایه در گردش، تحریم ها و نوساناِت نر

مسائل مرتبط به مالیات، بیمه و ... برمی گردد.

دستگاه های کوچک اما پولساز تأمین مواد اولیه دردسرساز است

علی محمد توکلی مدیرعامل مارینا پالستیک یزد مطرح کرد:

نبوِد سرمایه در گردش چالِش نا تماِم واحدهای تولیدی
کیفیِت چشمگیِر تولید در میانه تنگناهای اقتصادی

همه چیز در مورِد ِپت ها
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یکـــی از مهم ترین موارد در دســـتیابی به ثبات و توســـعه 
تولید صنعتی در کشـــور، تالش برای بومی ســـازی و ســـاخت 
داخل تجهیـــزات و مواد اولیه و مصرفی فرآیند های تولیدی 
اســـت. به گفتـــه ی کارشناســـان اقتصـــادی و فعـــاالن حوزه 
صنعـــت، بومی ســـازی و ســـاخت داخـــل، عـــالوه بـــر تامین 
ثبـــات و امنیت تولیـــد، از طریق دســـتیابی بـــه دانش فنی، 
باعـــث بهبـــود، ارتقـــاء، نـــوآوری و بهینه ســـازی فرآیندهای 
صنعتی شـــده و از طرفی ضمن ایجاد اشـــتغال زایی، کاهش 
قابل توجهـــی در هزینه های تامین تجهیـــزات و مواد اولیه 
و مصرفـــی ایجاد کـــرده و از خروج ارز از کشـــور نیز جلوگیری 

. می کند

بومی سازی دستگاه های کارتن سازی
کارتن ســـازی و بســـته بنـــدی  ســـاخت دســـتگاه هـــای 
بومـــی شـــد! شـــاید این خبـــر بـــرای شـــما عجیب باشـــد اما 
بـــرای فعاالن ایـــن صنعت خبر بومی ســـازی دســـتگاه های 
کارتن ســـازی بســـیار خوشـــایند اســـت چـــرا کـــه در گذشـــته 
کثـــر ایـــن دســـتگاه ها وارداتـــی بودنـــد اما امـــروزه بـــا رونق  ا
در تولیـــدات ملـــی، ســـاخت و تولید آنان بومی شـــده اســـت 
و دسترســـی تولیدکننـــدگان نیـــز به این دســـتگاه ها بســـیار 
راحت تـــر شـــده و قیمـــت آن نیز نســـبت به مشـــابه خارجی 

اســـت. ارزان تر 

در صنایع مختلف همواره اســـتفاده از جعبه های کارتنی 
و مقوایـــی در بســـته بنـــدی کاالهـــا و محصـــوالت مختلـــف 
بیشـــترین طرفـــداران را دارد و بـــه همیـــن دلیـــل راه انـــدازی 
خطـــوط تولید دســـتگاه کارتن ســـازی در اغلـــب جوامع یک 
کســـب وکار مهـــم و اقتصـــادی اســـت. رضـــا داوودی مدیـــر 
فـــروش مجموعـــه ماشین ســـازی حرفه وفن که با دســـتگاه 
دایـــکات تخـــت اتومـــات در اولیـــن نمایشـــگاه سراســـری 
تخصصـــی صنایـــع غذایـــی، چـــاپ و بســـته بنـــدی حضور 
دارد، بـــه فعـــاالن حـــوزه کارتن ســـازی توصیه می کنـــد که از 
دســـتگاه های تولیـــد داخل اســـتفاده کنند چـــرا که حمایت 
از تولیـــد داخلـــی، کمک بـــه نیروی انســـانی، اشـــتغالزایی و 

افزایـــش تولیـــد داخلـــی و درآمد ملـــی را به همـــراه دارد.  

گردوی سربسته
بی کیفیـــت  دســـتگاه  خریـــد  داوودی  رضـــا  گفتـــه  بـــه 
خارجـــی کـــه عمدتا هیـــچ تضمینـــی هم پشـــت آن هـــا قرار 
نـــدارد ماننـــد خرید گردویی سربســـته اســـت. ایـــن صنعتگر 
بـــر ایـــن باور اســـت کـــه بومی ســـازی عـــالوه بر جلوگیـــری از 
خـــروج ارز، فضـــا را برای صادرات نیـــز فراهم می کند و باعث 
افزایش اشـــتغال زایی در کشـــور می شـــود. او به چالش های 
موجـــود در حـــوزه تولید اشـــاره می کنـــد و ادامـــه می دهد: ما 
در کار خودمـــان تنهـــا کمبـــود و نقطه ضعفی که نســـبت به 
تولیدکنندگان خارجـــی حس می کنیم، ضعف در خط تولید 
اســـت که باعث می شـــود ســـاخت و تحویل دســـتگاه کمی 
طوالنی شـــود که امیدواریم ســـازمان های مربوط و مسئوالن 

ذی ربـــط ترتیبـــی دهنـــد تا این معضـــل هم برطرف شـــود.
رضـــا داوودی از گرانـــی ارز و نوســـانات قیمـــت دالر نیـــز 
گالیه منـــد اســـت و می گوید: بســـیاری از قطعات کـــه ما نیاز 
داریـــم وارداتـــی هســـتند و به دلیـــل قیمت بـــاالی دالر تهیه 
آن هـــا هزینه بر اســـت و همین موضوع بر قیمت تمام شـــده 
دســـتگاه تاثیـــر می گذارد که ممکن اســـت باعـــث نارضایتی 

خریدار شـــود. 

و  دســـتگا ه  ها  قطعـــاِت  از  بســـیاری  این کـــه  واقعیـــت 
ماشـــین آالت در خطـــوِط تولیِد برندهـــای مطـــرح، وارداتی 
اســـت، بنابرایـــن تحریم هـــا ســـبب شـــده فعالیت شـــان بـــا 
دشـــواری های بســـیاری همراه شـــود. ایـــن در حالی اســـت 
کـــه ماشـــین آالتی کـــه بـــرای مثـــال در زمینـــه بســـته بندی 
موادغذایی فعال هســـتند، به دلیِل ارتباط مستقیم شان با 
ســـالمِت جامعه باید قطعات شان از کیفیِت باالیی برخوردار 
باشـــد، اما متاســـفانه تحریم ها باعِث ُبروز محدودیت هایی 

شـــده اســـت که می توانـــد در آینـــده نگران کننده باشـــد. 
علیرضـــا احمـــدی، کارشـــناس فنـــی فـــروش در شـــرکت 
کـــه در زمینـــه  ماشین ســـازی کوشـــش کاراِن ابرکـــوه اســـت 
نیمه غلیـــظ  و  مایعـــات غلیـــظ  بســـته بندی  ماشـــین آالِت 
فعالیـــت دارد. بـــه گفته او، عـــالوه بر تحریم ها، عـــدِم ثبات 
ِخ ارز نیز قیمت گذاری دســـتگاه ها را بســـیار دشـــوار کرده  نـــر

اســـت که این امر ســـبب شـــده در فروش با مشکالت جدی 
مواجه شـــوند.

حـــوزه  در  اســـت  ســـال   ۳۵ حـــدودا  کـــه  شـــرکت  ایـــن 
ماشـــین آالت بســـته بندی موادغذایی فعالیت دارد، درواقع 
یـــک واردکننـــده تکنولـــوژی اســـت کـــه از طریِق مهندســـی 

می کنـــد. بومی ســـازی  را  ماشـــین آالت  معکـــوس، 
و  دســـتگاه ها  کیفیـــِت  می گویـــد:  احمـــدی  علیرضـــا 
به خصـــوص  موادغذایـــی  کیفیـــِت  در  قطعات شـــان 
محصـــوالِت لبنـــی تاثیـــر بســـیاری دارد، زیـــرا باید بـــه دور از 

هرگونـــه آلودگـــی بـــه دســـت مشـــتری برســـد.
از او در مـــورِد محدودیت هـــای اســـتفاده از بطری ها و در 
کل بســـته بندی های پالســـتیکی به دلیِل تاثیِر منفی که بر 
ســـالمت محیط زیســـت می گذارند پرســـیدیم که پاسخ داد: 
کثر بســـته بندی ها زیرمجموعه پالستیک بود،  در گذشته ا
امـــا در حـــال حاضـــر بســـیاری از کارخانه ها بـــه بطری های 
شیشـــه ای روی آورده اند، زیرا عـــالوه بر اینکه قابل بازیافت 
هســـتند، اســـتفاده مجـــدد از آن هـــا نیـــز به راحتـــی صورت 

می گیـــرد که این اتفاق بســـیار خوبی اســـت.
احمـــدی دربـــاره هدف اصلی این مجموعـــه از حضور در 
چنین نمایشـــگاهی را به عنـــوان یک شـــرکت دانش بنیان 
اینگونـــه می گوید: بی شـــک حضـــور در رویدادی متناســـب 
بـــا حـــوزه فعالیت مـــان را یک ضـــرورت می دانیـــم. تعامل با 
مشـــتریاِن پیشـــین و معرفی فعالیت مان نیز از دیگر اهداِف 

حضورمان در این نمایشـــگاه است.

شــادی شــفیعی: قــدرت خریــد مردم بــرای خرید شــیرینی 
کم شده اســت؛ این را فعاالن حوزه فروش شــیرینی می گویند. 
شیرینی فروشــان از کاهــش ۳۵درصــدی فروش شــیرینی خبر 
کیــد دارند شــیرینی در ســبد خانوار بــه کاالیی لوکس  داده و تا
بــدل شــده اســت. حاال یــک کیلو شــیرینی درجه یــک قیمتی 
نزدیــک بــه صد هزار تومان دارد و ماه هاســت کــه کام قنادان 
شــهر به دلیل نوســان قیمت مواد اولیه، تلخ است. مشکالت 
اقتصادی و تحلیل رفتن توان مالی شــهروندان سبب شده تا 
ســهم خرید شیرینی در ســبد خانوار هر ماه کمتر از قبل شود؛ 
این شــرایط موجب شــده تا در یک سال اخیر ۶۰ واحد قنادی 
در شهر، پروانه کسب خود را ابطال کنند یا در یک سال اخیر 
تعطیل شــده اند و نتوانســته اند از هفت خوان مشــکالت عبور 
کنند و عطای تعطیلی را به لقای ادامه کار همراه با مشقت و 

مصائب فراوان بخشیده اند.
علــی رحیمــی مدیرعامــل شــرکت تعاونــی قنــادان یــزد از 
افزایــش و نوســان قیمــت مــواد اولیه تهیه شــیرینی گالیه مند 
اســت: » در ســال ۹۷ و به دلیل گران شــدن قیمت مواد اولیه 
تصمیم به تأسیس یک شرکت تعاونی کردیم که بتوانیم مواد 
اولیه را بدون واســطه برای قناد خریداری کنیم اما متأســفانه 
خ ها در ســال گذشته، ســهمیه روغن و آرد  بعد از آزادســازی نر

بــرای قنادی هــا قطع شــد.« علــی رحیمی در خصــوص گران 
شــدن قیمت مواداولیه و تاثیر آن بر قیمت شیرینی می گوید: 
با توجه به افزایش قیمت ها در بخش مواد اولیه شیرینی باید 
گفــت این کاال هم به جمع کاالهای لوکس وارد شــده اســت و 
همــه مــردم دیگر نمی تواننــد آن را تهیــه کنند؛ ایــن روزها نه 
روغن در بازار اســت و نه شــکر با قیمت مناسب می توان پیدا 
کــرد، یــک روز بار شــکر نیســت، روز دیگر شــکر را کارخانجات 
خ شکر را افزایش دهند و  نمی فروشند و می خواهند مجددا نر

ما هم در تهیه این اقالم با مشکل مواجه شده ایم.
ایــن فعال بخش خصوصی تأمیــن روغن های مخصوص 
قنــادی را از مشــکالت عمــده ایــن صنــف می داند: » از ســال 
گذشــته صنــف قنادی بــا مشــکل تامیــن روغن مواجه شــده 
و ادامــه کار برای این صنعت ســخت شــده اســت. متاســفانه 
روغن قنادی یا در بازار نیست یا قیمت                  آن نسبت به ماه قبل 
۳ تا ۴ برابر شده و این موضوع قنادان را با چالش های زیادی 

روبرو کرده است«.

قدرت خرید مردم کم شده است
بــر اســاس گفته هــای مدیــر عامل شــرکت تعاونــی قنادان 

یزد تمایل به خرید شــیرینی در مردم هست اما قدرت خرید 
ندارنــد: » قــدرت خرید مردم به شــدت پایین آمده و 

بــا ایــن رشــد قیمت ها دیگر کســی تــوان خرید 
را هــم نخواهــد داشــت، در حــال  شــیرینی 
خ شــیرینی زیــر ۶۰ یا ۷۰  حاضــر کمتریــن نــر
هــزار تومان در بازار نیســت و شــیرینی هایی 

کائو در آنها به  کار  هم که مغز پســته و گردو، یا کا
رفته مسلما قیمت باالتری هم خواهند داشت و قیمت 

کائو هم به شــدت رشد داشته و حتی شکالتی که ۱۲۰  پودر کا
هزار تومان بود امروز به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. بین ۷۰ 
تــا ۸۰ درصــد کاالهای مربوط به صنف ما وارداتی هســتند و با 
خ ارز قیمت ایــن کاالها هم باال مــی رود. وضعیت به  تغییــر نــر

گونه ای شده که حتی هزینه ها سر به سر هم نمی شود.«

نرخ دستوری؛ مشکل اصلی قنادان
خ های دســتوری را از عمده  ایــن فعال بخش خصوصی نر
مشکالت این صنف می داند و می گوید: »آخرین تغییر قیمت 
شــیرینی، مربــوط بــه خــرداد ســال ۱۴۰۱ اســت و با وجــود این 
عــدم ثبات و اینکه هــرروز این قیمت ها باال و پایین می شــود 
نمی توان عددی را اعالم کرد. همکاران ما قصد گران فروشــی 
ندارنــد امــا متاســفانه مواد اولیه گران شــده اســت. مســئوالن 
تنظیــم بازار باید پاســخگو باشــند که چرا امروز روغــن در بازار 
نیســت؟ چرا روغنی کــه ۱۶۰ هزار تومان بــود را باید امروز ۶۰۰ 

کــرد؟  تهیــه  تومــان  علــت ایــن همــه هــزار 

افزایش قیمت و کمبودها در بازار چیست؟ چه کسی پاسخگو 
است؟«

رحیمــی ادامــه می دهــد: علی رغــم افزایــش ۱۰۰ درصــدی 
از خــرداد مــاه تغییــری در  اقــالم تولیــدی شــیرینی،  قیمــت 
خ های مصوب شــیرینی داده نشــده است و این امر موجب  نر
اعتراض همکاران ما شــده است و باعث شده که همکاران یا 
خ از  گر نر تخلف کنند یا اینکه کم فروشــی انجام بدهند ولی ا
ج می شــد هم به نفع مصرف کننده اســت و هم  دســتوری خار

تولید کننده که کیفیت کار خود را خراب نکند.

تداخل های صنفی
مدیرعامــل تعاونــی قنــادان یــزد، صــدور پروانــه مشــاغل 
خانگــی را از مشــکالت صنــف قنــادان می دانــد و می گویــد: 
کیفیــت باالیــی برخــوردار  از  قنادهــای زیرزمینــی و خانگــی 
نیستند و قیمت باالیی هم دارند که این موضوع به قنادی ها 
ضرر زیادی رسانده است، بطوریکه در سال گذشته حدود ۶۰ 
واحد پروانه کســب خــود را باطل کرده اند، باید گفت به دلیل 
افزایــش هزینه هــا وضعیــت شــیرینی فروشــی یــزد خوب 
نیست. رحیمی تداخل صنفی را یکی از مشکالت قنادان 
نــام می بــرد و ادامه می دهــد: فعالیت نــان فانتزی ها با 
قنادان تداخل داشــته اســت و رســته های شغلی در 
قانون نظام صنفی برای همه صنوف شفاف 
شــده است اما متاسفانه بسیاری از مشاغل 
رعایت نمی کنند؛ چرا که نانوایی ها کارشان 
از موقعیــت و سوبســید  شــیرینی نیســت و 
خود سوءاســتفاده می کنند و کسی هم با آن ها 

برخورد نمی کند. 

روج ارز از ِکشور با بومی سازی َتجهیزات
ُ

جلوگیری از خ َتحریم ها پاشنه آشیِل تولید

کاِم قنادان َتلخ است

افـــزوده  ارزش  جهـــت  بـــه  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
باالیـــی که ایجـــاد می کننـــد، نقش ویژه ای در رشـــد کشـــور 
در زمینه هـــای علمـــی، فنـــاوری و نیز اقتصـــادی بر عهده 
دارند، ثروت زایـــی از علم و فناوری، ایجاد اشـــتغال پایدار، 
ارزش افـــزوده و تولیـــد و صـــادرات کاالهـــای دانش بنیـــان 
بـــه عنـــوان اهـــداف توســـعه ایـــن شـــرکت ها هســـتند، این 
درحالی ســـت کـــه بـــه گفته برخـــی فعـــاالن این حـــوزه بین 
حرف تا عمـــِل حمایت دولتی از این بخش، فاصله بســـیار 

اســـت و آنطـــور که بایـــد رضایت بخش نیســـت.
نمونـــه ایـــن تولیـــدات دانش بنیـــان، دســـتگاه پرکـــن، 
محصولی از شـــرکت ماشین ســـازی گوهـــر مانـــدگار اردکان 
گمـــا" اســـت، محمد جـــواد مالحســـینی سرپرســـت دفتر  "ما
فنـــی ایـــن مجموعه در تشـــریح قابلیت های این دســـتگاه 
می گویـــد: ایـــن محصـــول امـــکان پـــر کـــردن مایعـــات بـــا 
غلظت هایی نظیر آب تا عســـل بـــدوِن محدودیت ظرف و 

وزن از ۱۰ گـــرم تا ۲۰ تا ۳۰ کیلـــو را دارد. از ویژگی های متمایز 
این دســـتگاه تک اپراتـــور بودن، ابعاد کوچک و هوشـــمند 
بودن آن اســـت، ضمن اینکه ظرفیت دســـتگاه هـــزار  و ۵۰۰ 
تا دوهزار در ســـاعت است، دســـتگاه حلوا  پرکن نیز از دیگر 
تولیـــدات ایـــن مجموعه اســـت که محدودیت در شـــکل و 
حجـــم ندارد  و قابلیت پرکردن از ۵۰ گرم تـــا ۹۰۰ گرم را دارد.
بـــه گفتـــه او، تکنولـــوژی و قطعـــات بـــکار رفتـــه در این 
دســـتگاه ها دانـــش روز دنیا اســـت و تمامی اجـــزای آن جزو 

کیفیت هـــای بازار هســـتند. با 
محمد جواد مالحســـینی ادامه می دهـــد: این محصول 
قابلیت هـــای متعـــدد را در یـــک دســـتگاه که فضـــای کمی 
راه دور  از  کنتـــرل  اســـت.  داده  جـــای  می کنـــد،  اشـــغال  را 
ایـــن دســـتگاه  به وســـیله تلفـــن همـــراه صـــورت می گیرد و 
عیب یابـــی آن به صـــورت خـــودکار انجام می شـــود، بعالوه 
اینکـــه امـــکان میکـــس کـــردن چند محصـــول نظیـــر ارده 

شـــیره و ارده و عســـل را هـــم دارد.
محمـــد جواد مالحســـینی در تشـــریح چالش های پیش 
تامیـــن  در  می گویـــد:  دانش بنیـــان  مجموعـــه  ایـــن  روی 
مـــواد اولیـــه و برخـــی قطعـــات بـــرای ســـاخت محصـــول با 
چالش هـــای زیـــادی مواجه هســـتیم، بـــا این وصـــف تیم 
فنـــی مجموعـــه بـــا تـــالش و پیگیری هـــای مســـتمر ایـــن 
کاســـتی ها را برطـــرف می کننـــد، از ســـوی دیگـــر بـــا وجـــود 
اینکه شـــعار ســـال حمایـــت از تولیدات دانش بنیان اســـت 
امـــا حمایت هـــای عملـــی دولـــت از ایـــن بخـــش رضایـــت 

نیســـت. بخش 

ِحمایت از دانش بنیان ها از َحرف تا عمل

ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی
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ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی یک از بخش های مهم 
در تولید اســت که ارتباط مســتقیمی با کیفیت و میزان ســالمت 
محصوالت دارد، به طور مشــخص یکی از آلودگی های اصلی در 
این صنایع روغن  و بخار آن است که به بخش های مختلف نفوذ 
می کند، بنابراین استفاده از دستگاه های تمام برقی بدون روغن 
و بدون بخار روغن در خط تولید نه تنها به بحث سالمتی کمک 
می کند، بلکه باعث می شــود کاال ها مطابق با اســتاندارد جهانی 
تولید شــوند و برای صادرات محصول به کشور های اروپایی که 

به گواهی نامه CE نیاز است دچاِر مشکل نشوند.
مهــدی ســعیدی پور مدیرعامــل شــرکت بازرگانی مهندســی 
شــهاب یــزد کــه در زمینــه تولیــد قطعــات پالســتیک و تزریــق 
پالستیک و همچنین واردات ماشین آالت وابسته و صنعت پلیمر 
فعالیت دارد، در پاســخ به اینکه این ماشــین آالت تا چه اندازه با 
سالمت انسان درگیر هستند می گوید: بدون شک ماشین  آالت با 
بهداشت مواد غذایی مرتبط است، به همین دلیل خط تولید با 
تکنولوژی های تمام برقی را هم زمان با بقیه کشور ها وارد کردیم، 
ماشــین آالتی عــاری از آلودگی،   پاک و بــدون روغن و بخار که به 
ارتقاء سطح کیفی و سالمت تولیدات کمک می کنند، ضمن اینکه 
کمک می کند محصوالتی با  استاندارد جهانی تولید کنیم چراکه 
بســیاری از تولید کنندگان بــرای صادرات به کشــور های اروپایی 
بــه گواهی نامــه CE نیاز دارند که تولید با این دســتگاه ها امکان 

دریافت چنین مجوز های را فراهم می کند.
به گفته ســعیدی پور، مزایای اســتفاده از دستگاه های تمام 
برقی حذف روغن هیدرولیک در دستگاه است. درواقع صنایعی 
که دارای دســتگاه های تمام برقی هســتنند  نیاز بــه آب و روغن 
کــه یکی از آلودگی هــای اصلی در ایــن صنایع روغن  ندارنــد، چرا
است. روغن  و بخار آن به بخش های مختلف نفوذ می کند، اما 
استفاده از دستگاه های تمام برقی باعث می شود که تمامی این 

آلودگی های به صفر برسد.

ســعیدی پور با اشاره به اینکه تمام مکانیزم ها و حرکت های 
دســتگاه با ســرووموتور انجام می شــود توضیــح می دهد: ضمن 
اینکه در مصرف انرژی برق هم صرفه جویی های باالیی دارد. به 
معنای دیگر انرژی برق جزو پاک ترین انرژی محسوب می شود، 
حتــی  کشــورهایی کــه توانســتند در بحث ســرمایش و گرمایش 
منازل مسکونی و محیط های دیگر به سمت صنعت برق حرکت 
کنند آب و هوای بهتری نسبت به کشور های فاقد این سیستم 

دارند.
او در تشــریح میزان کیفیت ماشــین آالت و نقــش آن درتولید 
محصول باکیفیت و ســالم می گوید: ماشین آالت از نظر کیفیت 
دقیقا مشابه نمونه های خارجی هستند، در فاز اول ناچار هستیم 
کــه قطعات را به صــورت CKD مونتاژ کنیــم، در ادامه فاز  به فاز 
این قطعات داخلی ســازی می شــود تا  به نقطه ای برسیم که ۹۰ 
درصد قطعات دستگاه داخل سازی شود. به دلیل اینکه با شرکت 
خارجــی در ارتباط هســتیم، الیِســنس )مجوز( آنها را میبایســت 
داشته باشیم و امکان داخلی  سازی صد    در صد این محصوالت 

وجود ندارد.
او بــا اشــاره بــه موقعیت جغرافیای یزد و مســاله کمبــود آب و 
انــرژی در ایــن منطقــه اذعــان می کنــد: از مزایای تولیــدات این 
مجموعه عدم نیاز به آب است یعنی جزو صنایع آب بر به شمار 
نمــی رود، ضمن اینکه نیــاز به خاک هم نــدارد، برای مثال یک 
کارخانه کاشــی روزانه هزاران متر مکعــب آب نیاز دارد درحالیکه 
مصــرف آب ایــن کارخانــه روزی ۲۰۰ لیتــر هم نیســت، آن هم در 
شــرایطی که یزد مشــکل آب و آلودگی هوا را هم دارد، اما آلودگی 
این ماشین آالت به قدری ناچیز است که امکان راه اندازی آن در 
مناطق شهری هم فراهم است ضمن اینکه یک صنعت مادر هم 

محسوب می شود.
او در پاســخ به تکنولوژی بــکار رفته در محصوالت تولیدی و 
امکان بازیافت و ســازگاری آن با محیط زیســت گفت: ذات این 
صنعت به گونه ای اســت اســت که صد درصد بازیافتی است. به 
معنای دیگر در همان  کارخانه قطعه ای که معیوب است آسیاب 
می شود و به چرخه تولید باز  می گردد، یعنی در کارخانه ای که در 
ســال هزاران تن مواد اولیه وارد می شــود، حتی ۲۰ کیلو ضایعات 
دور  ریــز نداریــم، درواقــع یکــی از بهتریــن مــواد بــرای بازیافــت 
پالستیک است بطوریکه بازیافت پالستیک خود به یک صنعت 
تبدیــل شــده اســت. ســعیدی پــور پیرامــوِن چالش هــای تولید 
می گوید: معتقدم هر لحظه تولید چالش است، یکی از لذت های 
تولید در این است که مدام در حال حِل چالش ها و برطرف کردن 

موانع هستید، درواقع تولید بدون چالش معنا و لذتی ندارد.

گـــر تمامی خاطره ها از یاد انســـان بـــرود، مزه غذاهایی  ا
کـــه زیر دنـــدان رفته، هرگـــز فراموش نمی شـــود. مطالعات 
کـــه بهتریـــن خاطـــرات  و نظرســـنجی ها نشـــان می دهـــد 
۸۶ درصـــد گردشـــگران در دنیا مربوط به غذاهایی اســـت 
کـــه در طـــول ســـفر طعـــم آن هـــا را چشـــیده اند. غذاهایی 
کـــه می توانند پتانســـیلی بـــرای جذب گردشـــگر و توســـعه 
کی هـــای هـــر  گردشـــگری در دنیـــا باشـــند. غذاهـــا و خورا
مقصـــد با خـــود داســـتان ها و روایت هـــای به همـــراه دارند 
کـــه یکـــی از نشـــانه های بارز فرهنـــگ آن جامعه هســـتند. 
ک یکـــی از بخش های  در میـــان گردشـــگران ایرانی، خورا
ک را  سفرشان محســـوب می شود و هنوز گردشـــگران خورا
به صـــورت مجـــزا و به عنـــواِن یـــک جاذبه نمی شناســـند. 
ک شـــروع به تولیـــد محتوا  البتـــه فعـــاالن گردشـــگری خورا
کرده انـــد امـــا بـــه نظـــر مســـیر طوالنـــی بایـــد طـــی شـــود تا 
ک را بـــه گردشـــگران ایرانـــی معرفی کرد. گردشـــگری خورا
حســـین دهقان منشـــادی، مســـئول کمیته گردشگری 
ک یـــزد کـــه در ســـال های اخیـــر تـــالش داشـــته تا با  خـــورا
ک در یزد، بخش مهم  راه اندازی کمیته گردشـــگری خـــورا
فرهنگ اســـتان را به گردشـــگران معرفی کند، معتقد است 
که غذا حتی می تواند هدف ســـفر باشـــد. یعنـــی افراد صرفا 
بـــرای تجربه  کـــردن طعم غذاهای بومـــی و حتی یادگیری 
آن کوله بـــار خود را می بندند و راهی شـــهر یا کشـــور مقصد 

می شوند. 

بـــه گفته ی ایـــن فعال حـــوزه گردشـــگری، فرصت های 
زیادی در جهت توســـعه گردشـــگری دارد کـــه این موضوع 
ک در یزد را نیـــز تحت تاثیر قرار  می توانـــد گردشـــگری خورا
دهد. هرچند در اســـتان یـــزد، تنوع غذایی پایینی اســـت، 
امـــا برخی محصوالت زراعی و برخـــی غذاهای بومی یزد با 
نقل روایت ها و داســـتان هایی که دارنـــد، ارزش دوچندانی 

داشـــته هایش می دهند. به 

اقامتگاه ها؛ محلی برای معرفی گردشگری خوراک
این فعال گردشـــگری معتقد اســـت که شاید تنها جایی 
کـــه به نظـــر اتفاقات خوبی بـــرای این حوزه افتـــاده، تغییر 
نـــگاه اقامتگاه هـــا بـــه حـــوزه غـــذا به عنـــوان یـــک جاذبه 
بوده اســـت. درواقع خیلی از اقامتگاه هـــا و بوتیک  هتل ها 
ک خـــود را معرفـــی کنند.  تـــالش دارنـــد تـــا از دریچه خـــورا
آن ها همچنین به پتانســـیل های اســـتان یزد برای توسعه 
گردشـــگری غـــذا کمـــک کرده اند و برخـــی از آن هـــا در این 
زمینـــه خالقیت هـــا و موفقیت هـــای زیـــادی در برخـــورد با 

گردشـــگران به ویـــژه توریســـت های خارجی داشـــته اند. 
او بـــر ایـــن باور اســـت که ســـلیقه گردشـــگران امـــروز در 
مقایســـه با ۲۰ ســـال پیـــش تغییرات چشـــمگیری داشـــته 
اســـت و امـــروز بیـــش از پیش بـــه دنبال کســـب تجربیات 
جدید هســـتند، دغدغه های محیط زیســـتی فراوانی دارند 
و بســـیار عالقه منـــد هســـتند تـــا هرچـــه بیشـــتر در معرض 
فرهنـــگ بومی جامعـــه میزبان قـــرار بگیرند و گردشـــگری 

ک ایـــن فرصت را بـــه آن هـــا می دهد.  خـــورا
کشـــور  اقتصـــاد  محـــرک  را  ک  خـــورا گردشـــگری  وی 
ک بـــا تمرکز بر  می دانـــد و ادامـــه می دهد: گردشـــگری خورا
مســـائل فرهنگی، عـــالوه براینکه خاطـــره ای به یادماندنی 
اقتصـــاد  بـــه  می توانـــد  می زنـــد،  رقـــم  مســـافران  بـــرای 
بخش هـــای کوچک جامعه به خصوص جامعه روســـتایی 
گر به درســـتی  اســـتان کمـــک کنـــد. این نـــوع گردشـــگری ا
انجـــام شـــود، می توانـــد بـــا حفظ هویت بـــه توســـعه پایدار 

کند. کمـــک  اســـتان یزد 

"از چه روغنی استفاده کنم؟" این سواِل بسیاری از ما است، 
به خصوص در ســال های اخیر که کیفیِت برخــی انواِع روغن ها 
مورِد نقدهای شــدیدی قرار گرفته است، نقدهایی که بی شک 
وارد است. همین امر هم سبب شده خیلی از ما به سمِت مصرف 

روغن های گیاهی سوق پیدا کنیم.
روغن کنجد و ارده یکی از انواِع روغن های گیاهی اســت که 
اقبــال از آن در ســال های اخیــر بســیار باال رفتــه؛ عمده دلیلش 
هم اطمینان از کیفیت و البته خواِص این ماده خوراکی است، 
روغن ارده ی کنجد سرشار از چربی  های غیراشباع است و برای 
سالمت قلب و عروق بسیار مفید. کنجد نیز گیاهی است مقاوم 
به کم آبی و همین امر هم دلیِل رونِق کاشــِت آن در بســیاری از 
مناطق گرمســیری کشــور از جمله اســتان یزد اســت. شهرستان 
اردکان در اســتان یزد مهم ترین قطب تولید کنجــد در ایران به 
شــمار می آید و رتبه ی نخست جهانی کشِت این محصول هم 
متعلق به ســودان اســت. دانه های کنجد حاوی مقادیر باالیی 
روغن هســتند، ایــن دانه ها بیش از ۵۰درصد روغــن و ۲۵درصد 
پروتئین دارند، درواقع یک قاشق غذاخوری از روغن کنجد ۱۲۰ 

کالری انرژی و ۱۴ گرم چربی دارد.

یک سبِد غذایی کامال کنجدی
کاظم خلیلی مســئول فروش شــرکت ِهدرا، تولیدکننده انواِع 
محصــوالت کنجــدی اســت. او در مــورِد محصــوالِت ارائه شــده 
در غرفــه این برند می گوید: محصوالِت تولیدی این برند بدون 
افزودنی و از کنجدهای باکیفیِت ایرانی و خارجی تهیه می شود، 
درواقــع ِهــدرا عالوه بر تولیــداِت معمول، محصوالتــی نوآورانه را 
تولیــد می کنــد ودر حاِل تکمیِل مســیِر یک ســبِد غذایــی کامِل 

کنجدی است.
بــه گفتــه او، روغــن کنجد بکــر و روغــن ارده 

کنجد، دو نوع روغن به دســت آمده از کنجد 
اســت. هر دو فاقد افزودنی هستند اما 

تفــاوت در روش اســتخراج ایــن دو 
روغن ســبب تفاوت هــای طعمی، 
در  بســیاری  ظاهــری  و  کاربــردی 
محصوالت حاصله می شود. روغن 

کنجــد و روغــن ارده کنجــد هــر دو 

دارای خواص بی نظیر کنجد هستند. با این تفاوت که در تهیه 
روغن ارده کنجد به دلیل اســتفاده از حرارت و پوست گیری، بار 
میکروبی کاهش می یابد. ضمن اینکه این روغن به دلیل حرارت 
دیدن و برشــته شــدن مزه خامی ندارد و دارای طعم بی نظیری 
است که این محصول را به یک انتخاب عالی برای مصرف در 
ساالدها، انواع سس ها و به عنوان افزودنی نهایی در انواع غذاها 
تبدیــل می کند. رنگ روغن کنجد نســبت به رنگ روغــن ارده، 
مقــداری تیره تر بوده و نقطه دود کمی پایین تــری از روغن ارده 
دارد. از روغــن ارده کنجــد مــی توان برای تفــت دادن و پخت و 
پز نیز استفاده کرد، زیرا ظرفیِت حرارتی باالتری نسبت به روغن 
کنجد دارد. همچنین طبِع این روغن گرم است به همین دلیل 

هم در طب سنتی تاکید بر استفاده روغن ارده کنجد دارند.
او در ادامــه دربــاره چالش های حوزه فعالیت شــان می گوید: 
اخِذ برخی مجوزها، موانِع گمرکی، تورم عدم ثباِت بازار و نرِخ ارز، 
از عمده چالش های حوزه فعالیِت این شرکت است. برخی مواقع 
با سازماِن غذا و دارو در یزد بابت اخِذ برخی مجوزها به مشکل 
گاهیم که این سختگیری ها برای حصوِل  برمی خوریم، هرچند آ
اطمینان از سالمِت محصوالت است اما بی شک برخی اقدامات 
گاهی مانعی اســت بر ســِر راِه تولید و نوآوری، این در حالی است 
که در استان های دیگر بسیاری از تولیدکنندگان که در این حوزه 

فعالیت دارند به راحتی مسیِر تولید و فروش را طی می کنند.
بــه گفتــه خلیلــی، هرچند حدودا ۱۰ ســال اســت کــه فعالیِت 
تولیــدی انجــام می دهیــم، امــا بــه طــوِر میانگیــن، هــر هفتــه 
محصــوالت تحِت نظِر کارشناســان مــورد آزمایش و بررســی قرار 
می گیرند تا از سالمِت کامِل آن ها اطمینان حاصل شود، بنابراین 

نیاز به حمایِت بیش تری داریم.
اردکان قطــِب تولیــِد محصــوالِت کنجــدی در کشــور اســت، 
محصــوالِت کنجدی را اکثرا بــا ارده و حلواارده می شناســند، اما 
تغییر ذائقه ها و سلیقه ها سبب شــده بسیاری از تولیدکنندگاِن 
محصوالِت کنجدی حتی ســنتی ها، در این ســال ها دســت به 
نوآوری بزنند تا بتوانند اکثِر ســلیقه ها را پوشــش دهند. خلیلی 
درایــن بــاره می گویــد: تمــام تالش مــان ایــن اســت که عــالوه بر 
حفــِظ هویت، بحــِث برندســازی و رقابت را چه در داخِل کشــور 
و چــه در عرصــه بین المللــی مورد توجه قــرار دهیــم. او با خنده 
ادامه می دهد: تنها رقیِب محصوالِت کنجدی، محصوالِت لبنی 
هستند و ما دوست داریم مصرِف محصوالِت کنجدی به عنوان 
یک مــاده غذایی مقوی همچون لبنیــات، در وعده 
اصلــی همچــون صبحانه و یا به عنــواِن یک 
میان وعده، در سفره ها قرار گیرد، بنابراین 
همواره ســعی داریــم تا خالقیــت را برای 
کنجــدی،  جدیــِد  محصــوالِت  تولیــِد 

چاشنی کارمان کنیم.
غرفــه  ایــن  محصــوالِت  از  یکــی 
حلوای پشــمکی بود که طعــِم جالب و 

جدید داشت.

در مورد استفاده از ظروف پالستیکی هم نظرات هم منفی و 
هم مثبتی وجود دارد. منفی از آن جهت که زیست محیطی ها 
و فعاالِن این حوزه  معتقدند ضرر و زیان هایی را به طبیعت وارد 
می کند و مثبت ها می گویند تولید این محصوالت تکمیل کننده 
روند تولید در هر کشوری است، بنابراین بازار بزرگی را که در این 
حوزه شــکل گرفته است، نمی توان نادیده گرفت. اما صنعت 
پالستیک کشور همچون صنایع دیگر با مشکالت زیادی روبرو 

است، که از مهم ترین آن مسائل امور مالیاتی و دارایی است. 

رکود صنعت پالستیک
علــی محمــد پهلــوان ایرانــی مدیــر مالــی شــرکت صنایــع 
یــزد، در این بــاره می گویــد: ســهم عمــده  پــگاه  پالســتیک 
مشــکالت، مربــوط به امور مالیاتــی و دارایی اســت که همین 
موضــوع همواره گالیه منــدی تولیدکنندگان را در پی داشــته 
است. چراکه متأسفانه برای تعیین سقف مالیات، تورم نیز در 
نظر گرفته می شود. محمد علی پهلوان ایرانی معتقد است که 
در این ســال ها صنعت پالســتیک با رکود زیادی روبرو بوده و 
چنــد درصد از تولیدکنندگان یا مجبور به تعطیلی واحدهای 
خود شــده اند و یا با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مشــغول به 

فعالیت هستند.
این صنعتگر با اشاره به این موضوع که دارایی، مالیات را 
بر اساس ریالی فروش ما محاسبه می کند، می گوید: بر اساس 
محاســبه ی این اداره نسبت به سال گذشته فروش ریالی ما 
۱۰۰ درصد افزایش داشته در حالیکه مقداری یا انباری ما اصال 
اضافه نشده بلکه ۵درصد هم کاهش داشته؛ چراکه مجبوریم 
مواداولیه را به دالر خریداری کنیم و خریدمان دوبرابر می شود 
به همین دلیل هم مجبوریم محصول را دوبرابر بفروشیم ولی 
ســود ما دوبرابر نمی شــود اما اداره دارایی این موضوع را قبول 
نمی کند که دلیل این موضوع را شفاف نبودن قوانین مالیاتی 

می توان، دانست.

چالش تأمین مواد اولیه
مدیرمالی شرکت صنایع پالستیک پگاه نوسان قیمت مواد 
اولیه را از دیگر چالش های تولید ظروف پالستیکی می داند و 
ادامه می دهد: مهم ترین مشکلی که تولیدکنندگان مصنوعات 
پالســتیکی با آن روبه رو هســتند، مشــکالت مربوط به تولید و 
نوســانات قیمت مواد اولیه اســت. مجتمع صنایع پالستیک 
پــگاه در حوزه تولید ظروف یکبار مصرف لبنی فعالیت دارد و 
به گفته مدیر مالی این شــرکت مواد اولیه ظروف پالســتیکی  
آن ها عمدتا مواد پتروشــیمی است، اما در تأمین مواد اولیه با 
مشــکالت زیادی درگیر هســتند: »بررسی وضعیت بازار نشان 
می دهد که با توجه به مسائل مختلفی که در ارتباط با قیمت 
محصوالت پتروشیمی  به وجود آمده، نوسان قیمت ارز موجب 
شــده تا تولیدکنندگان با مشــکالت عدیده ای روبرو شوند که 

کمبود و گرانی ماحصل آن است.«

صنعت بازیافت را رونق بدهید
نگرانی هــا در مــورد ظــروف یکبارمصــرف تنهــا مربــوط به 
تندرستی انسان ها نیست، بلکه مسائلی نیز در مورد تخریب 
محیط زیســت در این مورد وجود دارد. پهلوان ایرانی در این 
مورد می گوید: جنس ظروف ما از پلی استایرن و پلی پروپیلن 
است که اصال هم دور ریز ندارد و زمانیکه چاپی بر روی ظروف 
نزنیم، با آسیاب کردن، می توان آن ها را به خط تولید برگرداند 
امــا زمانیکه چاپ بخــورد، یا اگر چاپ خراب شــوند، کســانی 
هستند که به عنوان ضایعات آن ها را از ما خریداری می کنند و 
در صنعت های دیگر از آن استفاده می کنند. او با تاکید بر این 
موضوع که تولیدی ما برای محیط زیســت آالینــده ای ندارد، 
این موضوع را نیز یادآور می شود که مهم ترین عامل تخریب 
محیط زیست نه استفاده از این محصوالت بلکه سوء استفاده 
از آنهاســت، زیرا در سطح جهان این محصوالت موارد کاربرد 
و استفاده بسیاری دارند و کسی هم مخالف استفاده از آن ها 
نیست اما مسئله مهم برمی گردد به الگویی که سایر کشورها 
از آن هــا بهــره می برنــد که بــه رونق صنعــت بازیافــت در این 
کشورها مربوط است؛ صنعتی که حجم باالیی از اشتغال زایی 
و درآمدزایی را در کشــور ایجاد کرده و جای زیادی برای رشــد 
و ترقــی دارد امــا بــه جــای رونــق دادن بــه این حــوزه، با تولید 
محصولی مخالفــت می کنیم که تقاضای میلیونی بــرای آن 

وجود دارد.

حِل چالش ها، یکی از لذت های فعالیِت تولیدی 

َگردشگری خوراک فرصتی برای َکسب تجربه های نو

تولیِد محصوالِت کنجدی نوآورانه
راهی برای ُورود به بازارهای ِبین المللی

ُمهم ترین عامل تخریِب محیط زیست
روف ِپالستیکی است

ُ
سوء استفاده از ظ
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شرکت ماشین سازی کوشش کاران کویر ابرکوه 
زمینه فعالیت: ساخت ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی

Koosheshkaran
Field of activity: manufacturing food packaging machines

 شرکت مارینا پالستیک
ملزومــات  و  لمینتــی  لفــاف  شــرینک،  لیبــل  کننــده  تولیــد  فعالیــت:  زمینــه 

پلیمری)پالستیکی(
Marina Plastic Yazd Company
Field of activity: producer of shrink labels, laminated wrap-
pers and polymer (plastic) accessories

 های پک
زمینه فعالیت: طراحی و ســاخت انواع کارتن بســته بندی صادراتی، کارتن صیفی 

جات و...
Hipack 
Field of activity: design and manufacture of export packaging 
cartons, vegetable cartons, ….

شرکت سخت شیمی
زمینــه فعالیــت: تولیــد کننــده ی انواع ســمباده هــای رول، جعبــه ابزار ، دســتگاه 

جوش، حباب شیشه ای سکوریت و تجهیزات صنعتی
Sakhtshimi Company
Field of activity: Manufacturer of all kinds of sandpaper rolls, 
tool boxes, welding machines, glass bubbles and industrial 
equipment

شرکت همدان لیبل
زمینه فعالیت: چاپ و بسته بندی انواع لیبل و لفاف

Hamedan Printing and Packaging center
Field of activity: printing and packaging of all kinds of labels 
and wrappers

نوین استیل
زمینه فعالیت: مشــاوره، طراحی و ســاخت انواع ماشین آالت صنایع لبنی، غذایی 

و دارویی
Novin Steel
Field of activity: Consulting, designing and manufacturing all 
kinds of machinery for the dairy, food and pharmaceutical in-
dustries

شرکت دانش بنیان مکسس
زمینه فعالیت: فروش و ارائه خدمات انواع جت پرینتر

Maxess
Field of activity: selling and providing services of all types of 
jet printers

شرکت ماشین سازی حرفه و فن
زمینه فعالیت: تولید کننده ماشین آالت چاپ و بسته بندی، ماشین سازی حرفه 

و فن، دستگاه چسب گرم و...
Herfe & Fan
Field of activity: manufacturer of printing and packaging ma-
chines, professional machinery and fans, hot glue machine, …

قهوه اطلس
زمینه فعالیت: فروش و آموزش انواع قهوه و کار با نرم افزار های مرتبط

Atlas Coffee
Field of activity: selling and training all kinds of coffee with 
related software

شرکت ماشین سازی گوهر ماندگار اردکان
زمینه فعالیت: طراحی و تولید ماشین فرآوری و بسته بندی فرآورده

Gohar Mandegar Ardakan Machinery Company
Field of activity: design and production of product processing 
and packaging machines

شرکت لیبل استار 
زمینه فعالیت: چاپ لیبل به صورت رول و شیت

Label Star
Field of activity: label printing in rolls and sheets

شرکت نادی پالستیک آریا 
زمینه فعالیت: تولید کننده انواع سلفون بسته بندی، محافظ غذا و...

Nadi Plastic Aria Company
Field of activity: producer of cellophane packaging, food pro-
tection and ...

شرکت فرآورده های کنجدی آرامیس
زمینه فعالیت: تولید کننده فرآورده های کنجدی 

Aramis sesame products company
Field of activity: producer of sesame products

چاپ خرسند
زمینه فعالیت: طراحی، چاپ، لمینت، برش و...

Khorsand printing
Field of activity: design, printing, laminating, cutting and...

شرکت رخسار پالست
زمینــه فعالیــت: تولیــد و فــروش انــواع بطری هــای پــت، ظــروف جــار )ظــروف 

پالستیکی( و پریفرم
Rokhsar Plast
Field of activity: production and sale of PET bottles, jars (plas-
tic containers) and preforms

گروه تولیدی مهریار سلولز کویر
زمینه فعالیت: تولید انواع محصوالت سلولزی بهداشتی و منسوجات وابسته

Mehryar Cellulose Kavir Production Group
Field of activity: production of all kinds of sanitary cellulose 
products and related textiles

گروه پارس چاپگر اسپادانا
زمینــه فعالیت:طــراح و تولیدکننــده جــت پرینــت هــای صنعتــی جهــت صنایــع 

بسته بندی مواد غذایی، صنایع پلیمری و...
Espadana PARSJET Printer Group
Field of activity: designer and manufacturer of industrial jet 
prints for food packaging industries, polymer industries and...

آریو سان فراز گروس
زمینه فعالیت: واردات، فروش و تعمیر انواع جت پرینتر

Ariosan
Field of activity: import, sale, and repair of all types of jet 
printers

شرکت آریا بارون توس
زمینــه فعالیت: تولید کننده مصالح نوین ســاختمانی، ســاندویچ پانل، درب های 

سردخانه ، خانه پیش ساخته، سوله
Arya Baron Toos
Field of activity: producer of modern construction materials, 
sandwich panels, cold storage doors, prefabricated houses, 
industrial shed

شرکت تصفیه آب پازل
زمینه فعالیت: پخش و خدمات پس از فروش تصفیه آب صنعتی

PUZZLE
Field of activity: distribution and after-sales service of indus-
trial water purifiers

شرکت فراچاپ اصفهان آترین
زمینه فعالیت: تولید و چاپ انواع لفاف های بسته بندی 

FaraChap
Field of activity: production and printing of all kinds of pack-
aging wrappers

شرکت بازرگانی مهندسی شهاب یزد 
زمینــه فعالیــت: تولیــد، مشــاوره و تامیــن انــواع خطــوط تولیــد، نماینــده رســمی 

دستگاه های تزریق پالستیک
Shahab Engineering Trading Company, Yazd
Field of activity: production, consultation, and supply of all 
kinds of production lines, the official representative of plastic 
injection machines

شرکت آرا بهار پاسارگاد
زمینه فعالیت: مواد غذایی

Ara Bahar Pasargad company
Field of activity: food products

شرکت شایگان پالست
زمینه فعالیت: تولید و توزیع انواع بطری و جار، ظروف آرایشی و دارویی

Shaygan Novin Plast
Field of activity: production and distribution of bottles and 
jars, cosmetic and pharmaceutical containers

شرکت انجمن گردشگری خوراک و نوشیدنی دونار
ک، گردشگری فرهنگی، تور، تغذیه زمینه فعالیت: گردشگری خورا

Donar Food Tourism
Field of activity: food tourism, cultural tourism, tour, nutrition

شرکت خوشه گردشگری
ک زمینه فعالیت: گردشگری خورا

شرکت بهین ظروف آمیتیس 
زمینه فعالیت: تولید کننده انواع قوطی های آهنی، استیل و آلومینیومی

Amitis Behin Dishes Company
Field of activity: producer of all kinds of iron, steel and alumi-
num cans

بازرگانی خانه نبافته جهان
زمینــه فعالیــت: تامین و تولید انواع پارچه های اســپان بانــد، ترموباندینگ، الیی 

پسب، ترموفیوز، ملت بلون
Yazd laie (nonwoven)
Field of activity: supply and production of all kinds of spun-
bond fabrics, thermobonding, Laie Pasab, Thermofuse, Melt 
Blown

هالی دات
زمینه فعالیت: مواد غذایی

Halidot
Field of activity: food products

علم و فناوری سوبار
زمینه فعالیت: تولید انواع جت پرینتر و چاپگرهای صنعتی 

Subaru Science and Technology Company
Field of activity: production of jet printers and industrial print-
ers

تحلیل ارقام
زمینه فعالیت: طراحی و پیاده ســازی سیســتم های حســابداری، مدیریت مالی و 

مدیریتی
Tahlileargham 
Field of activity: design and implementation of accounting 
systems, financial management and management

قهوه آسیدات
زمینه فعالیت: تولید و فروش قهوه 

Asidat Coffee 
Field of activity: production and sale of coffee

پالستیک پگاه
زمینه فعالیت: تولید کننده انواع ظروف بسته بندی فرآورده های لبنی

Pegah Dairy Packaging Industries Company
Field of activity: Manufacturer of all kinds of packaging con-
tainers for dairy products

آرین پالستیک
زمینه فعالیت: تولید ظروف پلیمری) پالستیکی(، صنایع غذایی و...

Arian Plastic
Field of activity: production of polymer (plastic) containers, 
food industry and ...

شرکت های حاضر در نخستین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته بندی ماشین آالت و صنایع وابسته
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ما را در اینستاگرام دنبال کنید

»داده ها ابزاری حیاتی و ارزشمند برای هر بنگاه اقتصادی هستند و 
دشــوار ترین ســؤاالت فعاالن اقتصادی را با تکیه بر اطالعات جمع آوری 
شــده به بهترین و دقیق ترین شــکل ممکن پاســخ می دهند، فرایندی 
علمی و هدفمند که سبب می شود پویایی اقتصادی به این مجموعه ها 
باز گردد. به معنای دیگر به واسطه اطالعاِت کلیدی که در اختیار آن ها 
قــرار می گیرد بهترین راه حل   ها برای بهره برداری موثــر از داده ها، بهبود 
و توســعه مجموعه هــای اقتصــادی فراهــم  می شــود. از طــرف دیگــر با 
افزایش فعالیت های حســابداری، ســواِد مالی برای فعالیت اقتصادی و 
حتی زندگی در اقتصاد پرچالِش امروز فراهم می شــود.« اینها بخشــی از 
صحبت های حامد قاسمیان مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت 
حســابداری و مدیریت تحلیل ارقام پیشــگام ایساتیس است. او معتقد 
است که در عصر اطالعات و ارتباطات و با توجه به سرعت تبادل داده ها، 
مدیریت ســنتی کسب وکارها با شکســت و با چالش های جدی مواجه 
می شود و بنگاه های اقتصادی برای بقا و پویایی میبایست روش های 
علمی تحلیل داده های اقتصادی را جایگزین روش های ســنتی کنند. 

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید :

فعالیت این مجموعه از چه سالی و با چه هدفی آغاز شد؟
فعالیت این شــرکت از ســال ۹۲ و با هدف بهبوِد توســعه بنگاه های 
اقتصادی آغاز شــد، فعالیت هایی گســترده که شامل خدمات مدیریت 
مالی و مالیاتی، سرمایه های انسانی و اداری و تضمین کیفیت می شود. 
تمامی موارد گفته شده به صورت داده هایی که برای اتخاِذ تصمیم های 
اســتراتژیک نیاز اســت، در اختیار فعاالن اقتصادی قرار می گیرد. درواقع 
تمام این خدمات در قالب مشــاوره، نظارت، اجرا و آموزش برای فعاالن 
اقتصــادی منطقه یزد انجام می شــود، ضمن اینکه به تازگــی در تهران 
نیز با برند "آی حســاب" این فعالیت را آغاز کرده ایم. از دیگر اهداف این 
مجموعــه انتقال دانش، ســواِد مالی و اقتصادی به فعــاالن این عرصه 
است. چراکه موجب ارتقاء سطح دانش حسابداری دانشجویان و فعالین 

رشته حسابداری می شود. در قدم بعدی هم به دنبال ارتقاء سواد مالی 
مردم یزد هستیم تا با توجه به مشکالت، هزینه های باالی زندگی و عدم 

مدیریت مالی در زندگی بتوانند تصمیم های خوبی را اتخاذ کنند.

این خدمات چه مزیت و کیفیتی را برای فعالیت بنگاه  های اقتصادی و 
فعاالن این حوزه به همراه دارد؟

معتقــدم در عصــر اطالعــات و ارتباطات و با توجه به ســرعت تبادل 
داده ها، مدیریت سنتی کسب وکارها با شکست و با چالش های جدی 
مواجه می شوند، به معنای دیگر اطالعات پراکندگی خاص خود را دارند 
و تعــدادی از نرم افزار هــا و اطالعــات به صورت جزیــره ای و با روش های 
ســنتی این داده هــا را جمع آوری می کننــد، فرایندی معیوب که نه تنها 
فعــاالن ایــن عرصه را بــا هزینه های فراونــی رو به رو می کند بلکه ســبب 
می شود اتخاذ تصمیم  همچنین سیاســت گذاری  در کسب  و کارها نیز با 

خطا و اشتباه همراه شود. 

این روش چگونه زمینه پویایی اقتصادی بنگاه های اقتصادی را فراهم 
می کند؟

مجموعــه تحلیل ارقام با تکیه بــر روش های علمی و روش صحیح 
جمــع آوری اطالعات اقتصــادی و مالی، امکان تصمیم گیری صحیح را 
فراهم می کند، روندی که باعث می شــود پویایی به سیســتم بازگردد و 
توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی محقق شود. درواقع  این مجموعه با 
سبد خدماتی که گفته شد شرکت ها را زیِر چتِر حمایت خود قرار می دهد تا 
در کمترین زمان و با ارائه اطالعات درست جهت اتخاذ تصمیم به نقطه 

پایداری برسند و به تصمیم گیری  آن ها کمک شود.

 با توجه به اینکه این قبیل فعالیت ها در عین تاثیرگذاری و ضرورتی که 
دارند نوپا هســتند، بازخورد ها نســبت به انجام چنین فعالیت هایی را 

چطور ارزیابی می کنید؟
 شرکت تحلیل ارقام در زمان کوتاه و در عین حال پرباِر فعالیت خود 
دســتاوردهای چشــمگیر و موثری داشــته است، به طور مشــخص از ۵ 
پروژه فعال در ســال های ابتدای فعالیت به ۶۰ پروژه فعال رســیده ایم. 
درواقع میزان رضایت کارفرمایان و تداوم همراهی آن ها سبِب معرفی این 

مجموعه به دیگر بنگاه های  اقتصادی شد.

جمع آوری اطالعات چه تاثیر و نقشی در فعالیت بنگاه های اقتصادی 
دارد؟

ارائه اطالعات به واســطه ســبِد خدمات گفته شــده شــامل خدمات 
مدیریت مالی و مالیاتی، سرمایه های انسانی و اداری و تضمین کیفیت 
 و… در نهایت باعث بهبود کیفیت خط تولید می شود، چراکه شرکت ها 
با اتکا به اطالعات صحیح فعالیت خود را پیش می برند و تصمیم گیری 
می کنند، روندی پذیرفته شــده به لحاظ علمی که سبب می شود آن ها 
در زمان هــای خــاص تصمیم هــای درســتی را اتخاذ کنند کــه در بهبود 
فعالیت  آن ها نقش زیادی دارد. درواقع ما با شرکت هایی مواجه هستیم 
که در چنین فرایندی به ســرعت در حال رشــد و اضافه کردن خدمات و 

فعالیت های جدید هستند.

در حوزه فعالیتی که دارید با چالشی مواجه هستید؟ 
عمــده چالــش در زمینه ی فعالیت شــرکت های از این دســت، نبود 
ســازوکاِر اخذ مجوز است. در واقع نهادی که مجوزی برای این فعالیت 
ارائه کند وجود ندارد، به معنای دیگر متولیان امر معتقد هستند چنین 
رسته شغلی وجود ندارد. به همین دلیل هم ما در قالب ثبت شرکت اقدام 
کردیم، اما برای فعالیت های خاِص این حوزه ی فعالیت، مجوزی صادر 
نمی شود که البته با شروع فعالیت انجمن حســابداران یزد و تالش این 
NGO  امیدواری هایــی بــرای مجوز دار شــدن این فعالیت هــا به وجود 
آمده اســت. باید گفت هرچقدر چالش های جامعه حســابداران برطرف 
شــود و تعداد شرکت ها و موسسه های حســابداری افزایش یابد، مهارت 
حســابداری اســتان ارتقاء میابد، وضعیتی که ســبب می شــود اطالعات 
مفیــد و کاملی در اختیار ذینفعان قرار گیرد. چالش بعــدی در این حوزه 
نبوِد نیروی انسانی است، ما در زمینه تامین نیروهایی  که توانایی ارائه 
ایــن نــوع خدمــات اقتصــادی را با مهارت و دانش داشــته باشــند، دچار 

ضعف و کمبود هستیم که البته برای برطرف کردن این چالش آموزش 
در مــدارس فنــی حرفــه ای را آغــاز کرده ایم تا این افــراد در کمترین زمان 
وارد فعالیت حرفه ای شوند. از طرف دیگر با برگزاری کالس های عملی 
برای دانشجویان دانشگاه های مختلف هم قصد داریم که این افراد را 
در حین تحصیل وارد چرخه فعالیت حرفه ای کنیم. نکته بعدی آسیِب 
کســب و کارهای ُخرد در ســایه نبوِد نیروی متخصص اســت چراکه اکثر 
حســابداران جذب مجموعه های بزرگ می شوند و این بخش به دلیل 
نبود نیرو ناچار هستند که به صورت سنتی فعالیت کنند که همین مساله 
باعث می شود که در نوسانات بازار بیشترین آسیب متوجه فعاالن ُخرد 

شود.

ارزیابی شما از این نمایشگاه چیست و به دنبال چه بازخوردی هستید؟ 
ما اولین حضور در نمایشگاه را تجربه می کنیم، بنا بر اعتقاد یکی از 
بزرگاِن استان یزد، یکی از شاخص های سنجش یک استان، اول فرودگاه 
و سپس حضور پر رنگ مردم در نمایشگاه  های استان است. معتقدم در 
استان های دیگر مردم برای برگزاری نمایشگاه ها ارزش و احترام زیادی 
قایل هستند، نمایشگاه بستری است که باعث می شود مردم با فعاالن 
اقتصادی و زمینه فعالیت آن ها آشنا شوند و یک تعامل و حمایت متقابل 
برقرار شود. معتقدم بخش زیادی از مشکالت فعلی منطقه ناشی از نبود 
همبستگی و همدلی و نداشتن روحیه تیمی است، با این حال امید داریم 

که در کنار هم آینده جامعه و ایران عزیز را به بهترین شکل رقم بزنیم.

در توســعه و پایه گــذاری ایــن فعالیــت تــا چــه میــزان از شــیوه فعالیت 
کشورهای خارجی الگوبرداری شده است؟

با وجود آنکه علم حسابداری از سوی یک ایتالیای پایه گذاری شده 
اما از ســوی کشــورهای آمریکا و انگلیس در جهان توســعه یافته است و 
این کشــورها برای ارتقاء سواِد مالی مردم نه تنها گام های عملی زیادی 
برداشته اند بلکه در حال توسعه این فعالیت هم هستند، در همین راستا 
تیم تحقیق و توسعه  مجموعه مدیریت تحلیل ارقام پیشگام ایساتیس 
مطالعاتی را در زمینه فعالیت گفته شده این کشورها انجام داده است و 
به دنبال اجرای برخی از برنامه های آن ها در استان یزد و در ادامه سایر 

نقاط کشور است.

مدیرعامل شرکت حسابداری و مدیریت تحلیل ارقام پیشگام ایساتیس:

توسعه و پویایی بنگاه های اقتصادی در گرِو تحلیل علمی داده های مالی است
روش های علمی تحلیل داده های اقتصادی، تضمینی برای توسعه و پویایی بنگاه های اقتصادی


