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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

نقش رسانه های تخصصی در ارتقای جایگاه بخش خصوصی

بسمه تعالی

دولت ها وظیفه برعهده گرفتن فعالیت های بدیهی که نیازمند یکپارچگی در تصمیم گیری و اجرا می باشد را دارند. سیاست 
های خارجی، تامین امنیت داخلی، دفاع از مرزهای کشور از آن جمله اند.

در چنین  و  باشند  داشته  همراه هم  را  ها  موهبت  و  اختیارات  و  ها  مسئولیت  باید  کنند  می  زندگی  در کشوری که  مردم 
صورتست که دولت وظایف خود را انجام می دهد و تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، بهره برداران همه از مردم 

خواهند بود و هر کس حسب استعداد و توانائی خود به کار می پردازد.
بطور کلی از گذشته دور در کشور ما تقریبا همه کارهای ذکرشده با پیشه وران و مردم بوده است و تنها در دهه سالهای 
چهل با ازدیاد درآمد نفت دولت متقبل اجرای کارهای دیگر گردید که آن رویه هم اکنون ادامه دارد. اما بهرحال جایگاه 
بخش خصوصی بخصوص پیشه وران خرده پا در کشور ما همچنان محفوظ مانده و ازدیاد نیز پیدا کرده است. ارتقاء پیشه 
وران و یا به عبارت امروز بخش خصوصی از ضرورت های حیات اینان است که باید آنرا در دوبخش فرهنگی و اجرائی 

مورد توجه قرار داد.
در اینجا می خواهیم اشاره ای به بخش فرهنگی نمائیم و آن اینکه مراودات بین واحدها و استفاده متقابل از یکدیگر، آشنائی 
استانداردهای  با  تولیدها، آشنائی  بهینه سازی کیفیت  نظر،  با چگونگی کار واحدها و کیفیت های موجود و مورد  مردم 

محصول و تولید، روابط کار و کارگری ازجمله مسائل فرهنگی مورد ابتالی واحدها هستند.
بخش خصوصی با لمس و کار در این مسائل فرهنگی می تواند جایگاه خود را در جامعه ارتقا بخشد. هر چند تک تک 
بعهده رسانه های  این کار  اما در حقیقت اصل  انجام دهند  اقداماتی  این کارها  توانند در  واحدهای بخش خصوصی می 
تخصصی اعم از گفتاری، تصویری یا مکتوب است. این رسانه ها می توانند حلقه واسطی بین واحدها باشند و در حقیقت 
زبان گویای واحدهای بخش خصوصی در اطالع رسانی، اطالع گیری، ارائه دستاوردهای علمی و فناوری و بازرگانی و 
روابط بین واحدها باشند. متاسفانه تنها تعداد معدودی از واحدهای بخش خصوصی از اهمیت این موضوع آگاه هستندو به 
آن بها می دهند و بهمین دلیل تعداد رسانه های تخصصی نتوانسته رشد قابل توجهی پیدا نماید از این رو در جهت توسعه 
امید آنست که  باشد،  ایجاد رسانه های تخصصی، بسیار ضروری و حیاتی می  ارتقاء آنها  بخش های تولید و خدمات و 

واحدهای تخصصی با کمک یکدیگر رسانه های خاص خود را تهیه و تدارک ببینند.
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 انجمن صنايع غذايی 
آذربايجان شرقی مطرح كرد: 

تأمين مواد اوليه صنايع غذايی 
پيگيری شود

اعضای انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی 
در نشســتی با معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی، با انتقاد 
از عدم اختصاص منابع ارزی به گروه های کاالیی 
۲۱ به بعد، خواستار پیگیری مطالبات این صنعت 

در زمینه تأمین مواد اولیه شدند.
نشست اعضای انجمن صنایع غذایی استان با 
علی جهانگیری، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع اســتانداری آذربایجان شرقی و 

سازمان های مربوطه برگزار شد.

در این نشست یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به چالش 
پیش آمده در تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع 
غذایی و مشــکالت پیش آمده در ثبت سفارش 
مواد اولیه با توجه به عدم اختصاص منابع ارزی 
به گروه های کاالیی ۲۱ به بعد گفت: مســئوالن 
امر در وزارت صنعت بــدون هماهنگی با انجمن 
صنایع غذایی کشور اقدام به اصالحاتی در نحوه 
حمایت ارزی از گروه های کاالیــی کرده اند که 
مطمئناً فعاالن صنعت غذایی و دامی کشــور را 
با چالش های جدی در روزهــای آتی در تأمین 
مواد اولیه ای همچون روغن نباتی، شــکر، ذرت، 
سویا، جو، اسانس ها و ســایر افزودنی های دیگر 

خواهد کرد.
رئیس انجمــن صنایع غذایی اســتان در این 
نشست با اشاره به نامشخص بودن نحوه حمایت 
دولــت از گروه هــای کاالیی ۲۱ بــه بعد که در 
تصمیمات جدیــد دولــت از حمایت های ارزی 
دولت خارج شده اند، از مســئوالن امر خواست 
به منظور حمایت از تولید داخلی در سال جهش 
تولید با فعاالن اقتصــادی در گروه های کاالیی 
مختلف هم اندیشــی کرده و در تصمیمات اتخاذ 
شــده با توجه به حمایت از تولید ملی بازنگری 

به عمل آورد.
او در این خصوص یادآور شــد: به منظور عدم 

وقفه در تولید محصوالت صنایع غذایی، ارز مورد 
نیاز این واحدها را تأمین و اجــازه واردات مواد 
اولیه اساسی را به فعاالن مناطق مختلف کشور 
در راستای جلوگیری از بروکراسی های زائد اداری 
فراهم آورند؛ تا واحدهای فعال به شیوه آسان تری 

بتواند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.
ژائله حمایت همه جانبه مسئوالن امر در تکمیل 
زنجیره تأمیــن گروه های مختلــف کاالیی را با 
توجه به نظرات فعاالن حوزه های مربوط را عمده 
راهکار اصالح ساختاری در اقتصاد کشور خواند 
و ابراز امیدواری کرد: با بازنگری در نحوه حمایت 
از گروه های کاالیی در شــرایط سخت اقتصادی 
امکان فعالیت واحدهــای تولیدی و صنعتی در 

سال جهش تولید بیش ازپیش محقق شود.
علی جهانگیری، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی با تأکید 
بر آثــار مثبت حضور فعــاالن اقتصادی مناطق 
مختلف کشــور در واردات مواد و کاالهای مورد 
نیاز کشور اظهار امیدواری کرد: با مساعدت وزارت 
صمت و سازمان های ذی ربط این وزارتخانه این 
امر در راستای حمایت از تولید ملی فراهم شود.

در این نشســت مقرر شــد مطالبات اساسی 
فعاالن اقتصادی به خصوص صنایع غذایی استان 
در خصوص تعیین تکلیف ارز گروه های کاالیی 
از گروه ۲۱ به بعد که در ســال جاری از حمایت 
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ارزی دولت خارج شده اند و امکان واردات کاالهای 
اساسی واحدهای تولیدی و صنعتی استان توسط 
فعاالن اقتصادی اســتان به منظور جلوگیری از 
بروکراسی های زائد اداری و جلوگیری از انحصار 
در واردات از طریق سازمان صمت استان پیگیری 

شود.
همچنین مقرر شد جلسه ای در راستای تأمین 
ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حوزه 
صنایــع غذایی با مســئول شــورای هماهنگی 
بانک هــای اســتان به منظور ارائه تســهیالت و 
حمایت بیشتر از صنایع اســتان با رعایت سقف 
حمایتــی بانک های اســتان با توجه بــه منابع 
سپرده گذاری شده مردم اســتان در محل اتاق 

تبریز تشکیل شود.
حمایــت جهاد کشــاورزی از فعــاالن بخش 
کشــاورزی بــا ارائه مشــاوره های مناســب در 
حوزه های کاشــت، داشت و برداشــت با هدف 
بهره وری مناسب از خاک استان در راستای تأمین 
گندم و سایر محصوالت کشــاورزی نیز از دیگر 

مواردی بود که در این نشست بر آن تأکید شد.
حمایت از واحدهای صنعتی اســتان به منظور 
تکمیل زنجیره تأمین استان در مراحل مختلف 
تولیــد و صادرات از مــوارد طرح شــده در این 

نشست بود

 ارز دولتی واردات برنج حذف 
شد

رئیس انجمن وارد کنندگان برنج طی نامه ای به 
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به تبدیل ارز 
واردات این محصول از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، 
از قطره چکانی بودن اختصاص همان ارز، رسوب 
۵۰۰ هزار تن برنج در گمرک و تهدید فاسد شدن 

این محوله ها با ورود فصل گرما خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم عباس توکلی رئیس انجمن وارد کنندگان 

برنج ایران نامه ای خیلی فوری به همتی رئیس 
کل بانک مرکزی ایران درباره مشکالت اختصاص 

ارز به واردات این کاالی اساسی نوشت.
در این نامه اشاره شده است که ارز واردات این 
محصول از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر یافته 
اســت اما ارز نیمایی نیز به صورت قطره چکانی 
اختصاص می یابد و ۵۰۰ هزار تن برنج از بهمن 

ماه سال گذشته در گمرک رسوب کرده است.
این امر عالوه بر هزینه های انبارداری، دموراژ ، 
منجر به تهدید فساد و آسیب به سالمت محموله 
های برنج  بر اثر گرما در بنادر شــده است و این 
احتمال وجود دارد محموله های  مانده در گمرک 

توسط فروشندگان خارجی پس گرفته شود.
در این نامه همچنین اشاره شده است که بانک 
مرکزی در صورت عــدم تامین ارز نیمایی  برای 
واردات برنج با قید فوریــت روش های اجرایی و 

امکان پذیر دیگری در دستور کار قرار دهد.
متن این نامه به شرح زیر است.

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر همتی

ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران

با سالم
احتراماً ، مستحضرید علی رغم اهمیت تأمین 
کسری برنج کشور از محل واردات برای مصرف 
شش دهک اقشار آسیب پذیر کشور و همچنین 
تأکید مراجع ذیربط برای ادامه تأمین ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای این مهم ، متأسفانه با مقاومت بانک 
مرکزی و عدم تأمین ارز برای حدود ۵۰۰  هزار 
تن کاالی رسوبی از بهمن ماه ۹۸ ، در اردیبهشت 

ماه ۹۹ تغییر گروه کاالیی برنج انجام شد.
در جلسات کارگروه محترم تنظیم بازار کشور 
برای رفع بالتکلیفی محموله های برنج رســوبی 
بر الویــت تخصیص ارز نیمایــی تأکید گردید و 
واردکنندگان بــا توجه به تحمیــل هزینه های 
انبار داری و دموراژ از فروشندگان خارجی خود 
مجدداً مهلت گرفته تا تعهدات خود را از محل  ارز 

نیمایی انجام دهند .
متأسفانه بانک مرکزی با تخصیص ارز نیمایی به 
صورت قطره چکانی و توقف آن مجدداً این صنعت 
را با چالش جدی مواجه نموده ، عالوه بر هزینه 
های انبارداری ، دموراژ ، تهدید فساد و آسیب به 
سالمت محموله ها بر اثر گرما در بنادر و همچنین 
تهدید عودت محموله ها توســط فروشــندگان 

خارجی به دغدغه های جدی تبدیل شده است.
حال آن که تنها مسئول و مرجع تصمیم گیری 

برای تخصیص ارز در کشــور بانک مرکزی است 
ادامــه بالتکلیفی و تهدید امنیت غذایی کشــور 
و صنعت واردات برنج به عنــوان دومین کاالی 
استراتژیک کشــور ، هیچ دفاع و بهانه ای را باقی 
نمی گذارد به نظر می رسد در صورت عدم تأمین 
منابع ارز نیمایــی ، بالفاصله ســایر روش های 
اجرایی و امکان پذیر می بایســت در دستور کار 

قرار گیرد .
عدم تصمیم گیری و پاسخگویی به این صنعت 
که کارنامه درخشانی در تأمین نیاز سبد غذایی 
اقشار ضعیف جامعه در ســنوات قبل داشته اند 
و سهم قابل توجهی در اشــتغال زایی از مرحله 
ورود محموله ها به کشــور تا توزیع آن را دارند 
امری ناصواب است که آثار زیان بار آن غیر قابل 
جبران خواهد بود و مسئولیت آن تنها متوجه آن 

مجموعه محترم می باشد.

 سرپرست معاون بازرگانی 
وزارت صنعت: حفظ سطح 

مطلوب ذخاير راهبردی برای جلوگيری 
از هرگونه نوسانات كاال

سرپرســت معاونت بازرگانــی داخلی وزارت 
صمــت از برنامه ایــن وزارتخانه بــرای حفظ 
موجودی ذخایــر راهبردی کاالهــا خبر داد و 
گفت: رصد پذیرکردن جریان گردش کاال یکی 

از برنامه های جدی وزارت صنعت است.
بــه گزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی 
)اگروفودنیوز(، به نقل از وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت، محمد رضــا کالمــی در خصوص 
برنامه های عملیاتی معاونــت بازرگانی داخلی 
در ســال ۱۳۹۹ بیان کــرد: در همین راســتا 
دفتر برنامه ریزی تأمیــن، توزیع و تنظیم بازار 
وزارتخانه، تأمین حداکثری کاالهای اساسی و 
ضروری با قیمت های مناسب با اولویت تولیدات 
داخلی و در صورت نیاز از محل واردات و اولویت 
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حمایت از تولیدات داخل در مورد کاالهایی که 
دارای تولید داخل می باشند و ممنوعیت واردات 
چنین کاالهایی را در دستور کار خود قرار داده 

است.
وی با تأکید بر اینکه پیش بینی مقدار کاالی 
مورد نیاز برای واردات در ســال ۹۹ و افزایش 
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه 
تأمین و توزیع نیز در دســتور کار است، اضافه 
کرد: تدابیر الزم برای جلوگیری از رســوب کاال 
در بنادر و مبادی ورودی کشور تداوم می یابد و 
تعیین و بررسی روش های مؤثر در کاهش قیمت 
تمام شــده )کاهش مالیات، تسهیل در فرآیند 
ترخیص کاال و جلوگیری از دموراژ( در دســت 

انجام است.
سرپرســت معاونــت بازرگانــی داخلــی 
وزارت صمت بــا تأکید بر اجــرای طرح های 
کاهش ضایعات تولید محصوالت کشاورزی )در 
زمان تولید، توزیع، فــرآوری( و اجرای الگوی 
سطح زیر کشــت، گفت: مدیریت حوزه توزیع 
برای حداکثر نمودن دسترســی اقشار مختلف 
جامعه به کاالهای اساسی مشمول ارز حمایتی، 
استفاده از ظرفیت بخش های مختلف از جمله 
اتاق اصناف، اتاق تعاون، سازمان میادین میوه و 
تره بار و پیش بینی ساز و کار توزیع الکترونیکی 

کاالهای اساسی از دیگر برنامه ها است.
 حفظ سطح مطلوب ذخایر راهبردی 

برای جلوگیری از هرگونه نوسانات احتمالی 
کاال در بازار

کالمی، حفظ سطح مطلوب ذخایر راهبردی 
برای جلوگیری از هرگونه نوسانات و تالطم های 
احتمالی کاالهای اساسی در بازار را یک اولویت 
دانست و افزود: اســتفاده از کارکردهای بورس 
کاال برای تنظیم بازار مؤثر محصوالت پتروشیمی 
و فوالد، تعریف دقیق سیستم گزارش گیری و 
گزارش دهی جهت تســریع در اجرایی شــدن 
تصمیمات کارگــروه تنظیم بازار بــرای فعال 
سازی بیش از پیش کارگروه ملی و کارگروه های 
اســتانی، برنامه ریزی برای افزایــش کارایی 
نظارت ها با اســتفاده حداکثری از ظرفیت تمام 
دســتگاه های نظارتی کشــور، تدوین و اجرای 
تقویم تنظیم بازار )تولیدات، واردات، صادرات، 
مصرف( کاالهای اساســی و ضــروری و اجرای 
طرح های ویژه مناسبت های ملی، مذهبی )ایام 
ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس، ایام محرم 
و صفر، ایام پایانی سال، بازگشت حجاج( از دیگر 

اولویت ها است.

وی در مــورد وظایــف دفتر امــور خدمات 
بازرگانــی وزارت صمت نیــز بیــان کــرد: 
رصد پذیرکردن جریــان گــردش کاال یکی از 
اقدامات این دفتر اســت و با توجه به مشکالت 
حادث شده در ارتباط با تحریم های ایجاد شده 
و محدودیت های انتقــال ارز و به تبع آن ایجاد 
کندی در تأمین کاال الزم اســت کــه جریان 
گردش کاال از مبدا تولید یا واردات تا سطح خرده 
فروشی رصد شــود تا از نشت کاال از شبکه های 
توزیع جلوگیری شــود که این پروژه برای این 
منظور و با اســتفاده از ســامانه جامع تجارت 
داخلی برای کاالهای اساسی در حال انجام است.

سرپرســت معاونــت بازرگانــی داخلــی 
وزارت صمــت، ساماندهی شــرکتهای پخش 
فتــر  یــن د ا ی  یتها لو و ا یگر  ز د ا ا  ر ال  کا
پخش  ی  کتها شــر  : گفت و  نســت  ا د
نمنــدی هســتند کــه  ا تو بنگاههای  ال  کا
با ســاماندهی و اتصــال آنها به ســامانه جامع 
بهره وری توزیع کاال افزایش می یابد و این پروژه 

حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.
کالمی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و بهبود 
عملکرد فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای، بیان 
کرد: فروشــگاه های زنجیره ای در ایجاد تعادل 
و ثبات قیمتها در بازار کاالهای اساســی مورد 
مصرف خانوارها بسیار مؤثر بوده اند و این پروژه 

با این هدف تهیه و اجرا شده است.
ی  هــا ال کا ن  د کــر ر  ا د ســه  شنا ی  و
مشــمول آئین نامه ماده ۱۳ و عملیاتی نمودن 
ســامانه های شناســه کاال و رهگیری را از دیگر 
کارهــای در دســت اقدام امســال دانســت و 
افزود: شناســه دار کردن کاالها برای رهگیری 
و طبقــه بندی و شناســایی کاالهــا از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت که این پــروژه در این 

راستا تعریف شده است.
سرپرســت معاونــت بازرگانــی داخلــی 
وزارت صمت با اشــاره بــه طراحــی و پیاده 
سازی ســامانه یکپارچه اعتبارســنجی و رتبه 
بندی اعتباری گفت: بر اساس این پروژه حجم 
تجارت بازرگانان بر اســاس اعتبــار تجاری و 
عملکرد سالهای گذشــته آنها تعیین و کنترل 

می گردد.
کالمی در پایان تدوین سند جامع نظام توزیع 
را نیز یکی از کارها دانست و بیان کرد: این سند 
تمامی روابط بین بخشهای اقتصادی و بازرگانی 
را باز تعریف می نماید و بــرای این موضوع ۱۰ 

کشور جهان بررسی و تحلیلی شده اند.

 سهميه بندی صادرات 
شيرخشک فسادآور است

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی سهمیه 
بندی صادرات شــیر خشک را فساد آور خواند و 
گفت :  صادرات این محصول مخالف منافع ملی 

و زیان آور خواهد بود.
بــه گزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی 
)اگروفودنیوز(، محمد فربــد عضو هیئت مدیره 
انجمن صنایع لبنی ایران با تاکید بر نادرســتی 
سهمیه بندی صادرات شیرخشک گفت: با توجه 
به کمبود علوفه وارداتی ومشــکالت دامداران، 

صادرات شیرخشک از اساس صحیح نمیباشد.
محمد فربد تصمیم گیری دراین خصوص را با 
هماهنگی انجمن های ذیربط و ذینفع در صنعت 
شیر توصیه کرد و گفت: سهمیه بندی صادرات 
شیرخشک فساد آور اســت. رقابت شرکت های 
مختلف داخلی در بازار جهانی سبب افت قیمت 

و ایجاد زیان در منافع ملی میشود.
فربــد در مــورد مشــکالت در نحــوه توزیع 
و تخصیص ســهمیه گفــت: مقــدار موجودی 
شیرخشــک در انبارها را به طور دقیق نمیتوان 
با میزان بیان شده بررســی کرد. همچنین بهتر 
است شیر تولیدی حاصل از علوفه ۴۲۰۰ تومانی 
در جهت ســرانه مصرف لبنیات در داخل کشور 

صرف شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده های 
لبنی با اشاره به موضوع قاچاق شیرخشک، این 
پدیده را ناشــی از تفاوت قیمــت داخلی و بازار 
جهانی این محصول دانســت و گفت: ریشــه و 
اساس بروز این مشــکل در اختصاص ارز دولتی 
به علوفــه و نهاده های دامی اســت. در حقیقت 
شــیری که با یارانه علوفه تولید شده، تبدیل به 
شیرخشک میشــود و یارانه مردم به خارجی ها 

تقدیم می شود.
وی با بیــان این که هم اکنون ســرانه مصرف 
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در کشور نیمی از ســرانه جهانی است گفت: در 
خوشبینانه ترین محاسبات سرانه مصرف لبنیات 
در کشور ۸۰ کیلوگرم میباشــد و این در حالی 
است که متوسط سرانه مصرف جهانی بین ۱۵۰ 

تا ۱۶۰ کیلوگرم است.
محمــد فربد در رابطــه با کاربرد هــای دیگر 
سوبسید گفت: برای کمک به اقشار آسیب پذیر 
میتوان از روش های دیگری استفاده کرد . چندی 
پیش انجمن صنایع لبنی ایــران طی نامه ای به 
وزیر صمت و ریاســت جمهوری، پیشنهادی در 
جهت افزایش سرانه مصرف را به صورت مکتوب 
ارائه داد . این پیشنهاد درخصوص فروش سه قلم 
کاالی لبنی اساسی )۳۰% از محصوالت لبنی( با 
سود ۳% و به نحوی که خانوار های کم برخوردار 
بتوانند از آن بهره مند شــوند مطرح شده است 
که امیدواریم توســط معاون اول رئیس جمهور 

پیگیری شود.

 معاون پژوهشی انستيتو 
تحقيقات تغذيه ای و صنايع 
غذايی خبر داد: پايان بخش نهايی 

طرح ملی بررسی مصرف در سال ۹۹
معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشــور با اعالم اتمام بخش نهایی 
طرح ملی بررسی مصرف در سال ۹۹ گفت: نتایج 
این طرح ملی را در سال جاری آنالیز می کنیم و 
گزارش نهایی را جهت استفاده سیاستگذاران و 

مدیران ارائه می دهیم.
به گزارش ایسنا، مرتضی عبداللهی با بیان این 
مطلب گفت: برنامه های ملی در انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور شامل دوره های 
چهارساله است و در حال حاضر که در سال ۲۰۲۰ 
قرار داریم، این دوره تا دو ماهــه آینده به اتمام 
می رسد. البته ما برای دوره چهارساله جدید سه 
TOR نوشتیم که هر کدام فعالیت های خود را 

دارند و عمدتا در ارتباط بــا بهبود تغذیه مردم، 
ارتقای آگاهی و دانش مردم و برگزاری کارگاه های 
آموزشی برای کشورهای منطقه است. چرا که ما 
در منطقه مدیترانه شــرقی تنها مرکز همکار در 

تغذیه هستیم.
وی درباره اتمام بخش نهایی طرح ملی بررسی 
مصرف بیان کرد: این طرح را که عمده کارهایش 
پیچیده بود و از دو سال گذشته انجام شده و به 
مدیریت داده ها رسیده است، متاسفانه سیستم 
نتوانســته مدیریت کند. اما ایــن طرح با حضور 
دکتر رزاز رییس انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشــور دوباره حرکت کرده است 
و امیدواریم در ســال ۹۹ بتوانیــم نتایج مصرف 
را آنالیز کنیم و گزارش نهایــی را ارائه دهیم تا 
سیاستگذاران و مدیران بتوانند از طرح استفاده 

کنند.
معاون پژوهشی انســتیتو تحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کشــور با بیان اینکه دانشــکده 
و انســتیتو در کنار هم قــرار دارنــد و فعالیت 
می کنند، تصریــح کرد: ما در بخش دانشــکده 
عمدتا در چارچوب ضوابط و سیاست های دانشگاه 
برنامه ریزی می کنیم و سیاست های دانشکده در 

سطح دانشگاه تعیین و ابالغ می شود.
عبداللهــی گفــت: در حال حاضــر الین های 
تحقیقاتــی خاصی از ســوی دانشــگاه معرفی 
نشــده اســت، اما همکاران عضو هیئت علمی 
در این الین هــا فعالیت دارند و مــا نیز آن ها را 
مدیریت کرده و بودجه هایــی را که نیاز دارند را 
فراهم می کنیم تا بتوانند تحقیقات مرتبط را در 
چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه انجام 

دهند.
وی ادامــه داد: در بخش انســتیتو تحقیقات 
تغذیــه ای و صنایع غذایی کشــور به عنوان یک 
نهاد ملی مردم را با مسائل مختلف که مهمترین 
آن راهنماهای غذایی است، آشنا کنیم و در حال 
حاضر به دلیل اپیدمی کرونا، سرعت این راهنماها 

کند شده است.
معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشور با بیان این که »راه اندازی و 
اعتالی واحد ترجمان واحد دانش همگانی را در 
دستور کار داشتیم و همچنین در حال راه اندازی 
وب سایتی در راستای آگاهی و آموزش مردم در 
بخش راهنمای غذایی هستیم«، گفت: طی دو ماه 
گذشته، اپلیکیشن تاک را راه اندازی کردیم  و به 
این فکر هستیم که اپلیکیشن دیگری راه اندازی 

کنیم و جدول ترکیبات غذایی را ارائه دهیم.

بنا بر اعالم روابط عمومی انســتیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، وی در خصوص 
پیشــرفت طرح های ملــی انســتیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی و پذیرفتن پیشنهادات 
ســایر همکاران در مورد طرح ها ابراز امیدواری 

کرد.

 رئيس كنفدراسيون صادرات 
ايران: آغاز استرداد ماليات بر 

ارزش افزوده صادركنندگان
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران می گوید 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از 

اول خردادماه امسال آغاز می شود.
به گزارش ایســنا، محمد الهوتی در جلســه 
هیات نماینــدگان اتاق بازرگانــی تهران اعالم 
کرد: خوشــبختانه پس از ماه ها مذاکره با بانک 
مرکزی این مجموعه ســرانجام موافقت خود را 
با ابالغ دســتورالعمل مالیات بــر ارزش افزوده 
صادرکنندگان اعالم کرد براســاس برنامه ریزی 
صورت گرفته استرداد این مالیات از اول خردادماه 

آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به مشکل تامین ارز به عنوان یکی 
از دغدغه های واحدهای تولیدی بیان کرد: امروز 
واحدهای تولیدی با مشــکل کمبود مواد اولیه 
مواجه هستند. یکی از اصلی ترین دالیل آن عدم 
تخصیص ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی در 

دو ماه گذشته بوده است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی 
تهران ادامه داد: اگر ما نتوانیم برای این مشــکل 
چاره ای بیندیشــیم نه تنها امکان دســتیابی به 
اهداف کالن وجود ندارد کــه حتی ذخیره مواد 
اولیه برخی واحدهای تولیدی نیز ظرف هفته های 
آینده به پایان می رسد. در کنار آن بحث واردات 
در ازای صــادرات نیز به دلیل برخی مشــکالت 
عمال محدود شــده و نمی توان به شکل گسترده 
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استفاده کرد.
ما امیدواریم بانک مرکزی در تخصیص ارز مورد 
نیاز برای واحدهای تولیدی باســرعت و قدرت 
بیشــتری عمل کند تا بتوان دستیابی به اهداف 

مدنظر در این زمینه را امکان پذیر دید.

 طی ۱۵ سال اخير صورت 
گرفت؛ ارزآوری بيش از ۲.۱ 

ميليارد دالری صنعت زعفران
مدیرکل دفتر هماهنگــی صادرات محصوالت 
کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت 
ایران گفت: آمارهای صادراتی زعفران ایران طی 
سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ حاکی از ارزآوری بیش 
از ۲٫۱ میلیارد دالری صنعــت زعفران طی ۱۵ 
ســال اخیر اســت. این در حالیست که طی ۱۰ 
سال گذشــته با وجود تدوین برنامه های جامع 
برای حمایت از فرآیند تولید تا صادرات زعفران 
و ابالغ از سوی دولت، جای کار بیشتری در این 

زمینه وجود دارد.
بــه گزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی 
)اگروفودنیوز(، به نقل از سازمان توسعه تجارت 
ایران، محمود بــازاری در ایــن خصوص اظهار 
داشــت: صنعت زعفران ایران حدود ۱۱۸ هزار 
هکتار سطح زیرکشت دارد که عمدتا در مناطق 
محروم و کم برخوردار استان های خراسان جنوبی، 
خراســان رضوی و برخی دیگر از اســتان های 
کشور اســت و با تولید بیش از ۴۰۰ تن زعفران 
و استقرار و ســرمایه گذاری واحدهای سورت و 
بسته بندی و فرآوری این محصول استراتژیک در 
این مناطق، پتانسیل باالیی برای ارزآوری دارد. 
وی افزود: زنجیره ای از اقدامات مناســب توسط 
بخش خصوصی برای ارزش آفرینی این محصول 
و دسترنج کشــاورزان زحمت کش ایجاد شده و 
در حال حاضر به بیش از ۷۰ کشــور هدف صادر 
می شود که نیازمند توجه و حمایت واقعی است.

وی افزود: اگر چه میــزان ارزآوری قابل توجه 
صنعت زعفران حاصل تالش  و برنامه ریزی های 
صادرکنندگان دلسوز و معتبر در این حوزه برای 
صیانت از دســترنج ناب کشــاورزان استان های 
تولیدی این محصول است، لیکن هنوز تا رسیدن 
به اهداف واقعی برای فعــال کردن ظرفیت های 
تولیدی برای ایجاد ارزش افزوده بیشــتر در این 

صنعت، فاصله داریم.
بازاری بــا تاکید بر حمایت از حفظ و توســعه 
اشــتغال و تولید صادرات محــور در واحدهای 
تولیــدی- صادراتی گفت: ظرفیت ســازی های 
صنعتی که طی سال های گذشته با سرمایه گذاری 
بخش خصوصــی و اقدامات خالقانــه آنها برای 
ارزشمندتر کردن تولیدات این صنعت انجام شده، 
می توانست با حمایت بیشتر و تزریق منابع حاصل 
از صنعت زعفران و اختصــاص حداقل ۵ درصد 
سالیانه از میزان ارزآوری این محصول، طی ۱۵ 
سال گذشته، جهش قابل مالحظه ای در کمیت، 
کیفیت و تنوع محصوالت جانبی و فرآورده های 
حاصــل از زعفران ناب ایرانی ایجــاد کند و کل 
زنجیره تولید تا صادرات را به جایگاه مناسب تری 

نسبت به امروز برساند.
وی عنوان کــرد: بی تردید میزان آورده صنعت 
زعفران کــه حاصل دســترنج تولیدکنندگان و 
تالش صادرکنندگان این محصول طی ۱۵ سال 
گذشته است، نیازمند حمایت واقع بینانه از این 
صنعت است تا سال های آینده شــاهد پویایی، 
دوام و توســعه کســب و کارهای نوین در این 

صنعت باشیم.

 بازار تخم مرغ تعريفی ندارد؛ 
نرخ منطقی هر شانه تخم مرغ 

۲۴ هزار تومان
نبی پور گفت: با وجود افزایش هزینه های تولید، 
هم اکنون تخم مرغ با قیمتی کمتر از نرخ مصوب 

در بازار عرضه می شود.
ناصر نبی پــور رئیس هیئت مدیــره اتحادیه 
مــرغ تخم گــذار اســتان تهــران در گفت وگو 
با خبرنگار صنعت،تجــارت و کشــاورزی گروه 
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینکه بازار تخم مرغ تعریفــی ندارد، اظهار کرد: 
هم اکنون متوســط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغداری ۶ هزار و ۳۰۰ تا ۶ هزار و ۴۰۰ تومان 
معادل شانه ای ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار و ۶۰۰ 

تومان است.
او با اشــاره به اینکه نرخ تخم مــرغ در خرده 
فروشی ها مد نظر نیست، افزود: قیمت تخم مرغ 
در میادین به قدری کاهش یافته است که غرفه 
داران حاضر به خرید با نرخی که قرارداد منعقد 

کرده اند، نیستند.
نبی پور با بیان اینکه سودجویی عوامل واسطه 
و دالل به تولیدکننــده ارتباطی ندارد، گفت: در 
حال حاضر وضعیــت بازار تخم مــرغ به قدری 
خراب است که وانتی ها اقدام به توزیع تخم مرغ 

می کنند.
این مقام مســئول درباره آینده بازار تخم مرغ 
بیان کرد: طبق روال همه ســاله در ماه رمضان 
قیمت تخم مرغ کاهش می یابد و همواره انتظار 
می رود بعد از ماه رمضان با باز شدن مرز ها قیمت 

تخم مرغ به نرخ منطقی خود برسد.
 بازار نهاده های دامی همچنان آشفته 

است
او با بیان اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد نهاده ها با قیمت 
مصوب دولتی از سوی پشتیبانی امور دام توزیع 
می شود، گفت: هم اکنون عمده نهاده مورد نیاز 
مرغداران از بازار آزاد خریداری می شــود که در 

هزینه تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد.
به گفته نبی پور، قیمت کنونی کنجاله ســویا 
نســبت به ماه های اخیر ۲۰۰ درصد و ذرت هم  

۱۰۰ درصد در بازار افزایش داشته است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهران، نرخ مصوب کنجاله ســویا را با 
احتساب هزینه های تولید ۲ هزار و ۷۸۰ تومان 
و ذرت را هم یک هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و 
گفت: این در حالی است که کنجاله سویا با نرخ 
۵ هزار و ۸۰۰ تومان و ذرت ۲ هزار و ۶۰۰ تومان 

در بازار عرضه می شود.
نبی پور قیمت مصــوب هر کیلو تخم مرغ را ۷ 
هزار و ۷۴۰ تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به 
افزایش هزینه های تولید، قیمت منطقی هر کیلو 
تخم مرغ باالی ۱۰ هزار تومان معادل شانه ای ۲۴ 
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تا ۲۵ هزار تومان است.
این مقام مســئول در پایان با اشــاره به اینکه 
مشــکلی در تولید تخم مرغ نداریم، تصریح کرد: 
با احتساب مصرف داخل، ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن تخم 
مرغ تولیدی مازاد بر نیاز کشور است، در حالی که 
هم اکنون ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن تخم مرغ به بازار های 

هدف صادر می شود.

 نائب رئيس اتاق مشترک 
ايران و پاكستان: بازارهای 
مرزی به تدريج درحال بازگشايی 

هستند/ مجوز خروج روزانه ۱۰ 
كاميون مواد غذايی از مرز ميرجاوه

نائب رئیس اتاق مشــترک ایران و پاکستان با 
بیان اینکه درحال حاضر از مــرز میرجاوه فقط 
کاالهای اساسی و مواد غذایی اجازه خروج دارند، 
گفت: مشکل اصلی ما در مزر میر جاوه عدم صدور 
ویزا به دلیل تعطیلی کنسولگری این کشور است. 
البته مقرر شده اســت که در هفته جاری دیگر 

کاالها نیز بتوانند به این کشور صادر شوند.
امــان اهلل شــهنوازی در گفت وگــو بــا ایلنا، 
درخصوص آخرین وضعیت مرزهای پاکســتان 
گفت: مرز میرجاوه -مرز رسمی کشور پاکستان 
با ایران- حدود ۲ روز است که باز شده و بازارهای 

مرزی نیز به تدریج درحال بازگشایی هستند.
وی با بیان اینکه درحال حاضر از مرز میرجاوه 
فقط کاالهای اساسی و مواد غذایی اجازه خروج 
دارند، گفت: مشــکل اصلی ما در مزر میر جاوه 
عدم صدور ویزا به دلیل تعطیلی کنسولگری این 
کشور اســت. البته مقرر شده که در هفته جاری 
دیگر کاالها نیز بتوانند به این کشور صادر شوند.

شهنوازی با اشاره به توقف حدود ۸۰۰ دستگاه 
کامیون در ۳ ماه گذشته در مرز میرجاوه، گفت: 
درحال حاضر روزانه فقط ۱۰ کامیون و با بار مواد 
غذایی اجازه خروج از مرز را دارند، که این مسئله 

موجب ایجاد ترافیک شدید در این مرز شده است. 
بارهای این کامیون ها اغلب سرامیک، کاشی، گاز 
و مواد غذایی و خواربار اســت و تا زمان تسهیل 

تردد حداکثر ۲ ماه زمان نیاز است.
وی گفت: محدودیت ها و اعمال قرنطینه های 
شدید به دلیل کرونا موجب عدم عمل به تعهدات 
خاص این کشور با ایران و ناهماهنگی هایی شده 
است به گونه ای که روزی بار را تخلیه   می کنند اما 

روز دیگر از تخلیه آن خودداری می کنند.
نائــب رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و 
پاکستان  افزود: از زمان بازگشایی مرز میرجاوه 
حدود ۲۳ کامیون که در سال گذشته درسامانه 
گمرک ثبت صادراتی شده بودند توانستند به این 

کشور وارد شوند.
وی با اشــاره به اینکه امســال ۵۰ تن خرما به 
این کشــور صادر شده اســت، گفت: با توجه به 
اینکه حدود ۸۰ درصد صادرات خرما به کشــور 
پاکستان توســط کشــور ما صورت می گرفت، 
مشکالت موجود در مرزها موجب متضرر شدن 
تاجــران ایرانی و عدم توانایــی عمل به تعهدات 
خود به کشــور پاکســتان به دلیل بسته بودن 
مرزها شده است. وی افزود: با توجه به صادرات 
۳۰۰ کامیونی مدت مشابه سال گذشته، میزان 
صادرات ما نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری 

داشته است.

 تصميمات جديد ستاد تنظيم 
بازار درباره گوجه، پياز، مرغ و 

تخم مرغ
دبیر ســتاد کارگروه تنظیم بازار از آزاد شدن 
صادارت رب گوجه فرنگی تا اطالع ثانوی خبرداد 
و گفت: قرار است دو کمیته مجزا برای حمایت از 
محصوالت کشاورزی و حمایت از بازار مرغ و تخم 

مرغ تشکیل شود.
محمدرضــا کالمــی در گفتگــو بــا خبرنگار 

اقتصادی خبرگــزاری تســنیم در خصــوص 
جدیدترین تصمیمات ســتاد تنظیم بازار اظهار 
داشــت: در جلســه ) ۲۲ اردیبهشــت ۹۹( به 
منظورحمایــت از تولیدکننــدگان محصــوالت 
کشاورزی و حفظ روند تولید محصوالتی از جمله 
پیاز و گوجــه فرنگی، به منظــور خرید حمایتی 
این محصوالت از سوی ســازمان مرکزی تعاون 
روســتایی، قرار اســت در اســرع وقت و پس از 
هماهنگی الزم در خصوص مقدار، قیمت خرید 
و همچنین نحوه تامین منابــع ریالی،کمیته ای 
تشــکیل و اقدام الزم در این خصــوص را انجام 
دهند.  دبیر کارگروه ســتاد تنظیــم بازار با بیان 
اینکــه ایــن کمیته با حضــور ســازمان برنامه 
و بودجه، دبیرخانــه کارگروه تنظیم بــازار و با 
مســئولیت وزارت جهاد کشــاورزی قرار اســت 
این مســائل را مورد بررســی و تصمیمات الزم 
را اتخــاذ کند،گفت:  تصمیمات ایــن کمیته به 
منزله تصمیمــات کارگروه تنظیم بــازار بوده و 
الزم االجرا اســت. وی تصریح کرد: در این راستا 
قرار است، استانداران و سازمان جهاد کشاورزی 
سراسر کشور، ساز و کار الزم، با استفاده از ظرفیت 
های موجود در هر استان، از جمله سازمان میادین 
میوه و تره بار را برای عرضه مستقیم محصوالت 
کشاورزی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی 
با استفاده از غرفه های عرضه مستقیم کاال، برنامه 

ریزی و اقدامات الزم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه کلیه شــبکه هــای توزیع با 
هماهنگی ســازمان های صمت استان ها مکلف 
به همکاری هســتند، خاطرنشــان کرد: سقف 
قیمت خرده فروشــی پیاز و گوجه فرنگی با در 
نظر گرفتن حداکثر منفعت برای کشــاورز و بر 
اساس قیمت فروش این کاال در میادین مادر هر 
استان و رعایت ضرایب سود و هزینه های خرده 
فروشــی مصوبه هیإت نظارت بوده و باید توسط 
سازمان های سمت اســتانی تعیین، کنترل و با 
تخلفات گران فروشی در ســطح عرضه برخورد 

شود.
 صادرات رب گوجه آزاد شد

دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه 
در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان 
سراسر کشور، صادرات رب گوجه فرنگی در حجم 
های مختلف تا اطالع ثانوی آزاد است، گفت: این 
اقدام باید بالفاصله اجرا و توســط دفترمقررات 

صادرات و واردات پیگیری شود.
وی تأکید کرد: با توجه به ضرورت حفظ روند 
صادرات محصوالت کشاورزی ) ترجیحا به صورت 
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فرآورده های فراوری شــده( در راســتای رونق 
تولیدات این محصوالت، قرار شد سازمان توسعه 
تجارت ایران و اتاق بازرگانی ایران با حداکثر توان 
نسبت به بررسی کشورهای مقصد صادراتی ایران 
از طریق میز های کاالیی صادرات اقدام و از همه 
ظرفیت ها در اختیار برای تحقق صادرات استفاده 
و گزارش اقدامات را به دبیرخانه کارگروه تنظیم 

بازار ارائه کنند.
 آخرین تصمیمات حمایتی تنظیم بازار 

برای مرغ و تخم مرغ
 کالمــی با اشــاره بــه اینکه به درخواســت 
تشکل های تولیدی و زنجیره ارزش مرغ و سایر 
دســتگاهها و نهادهای مســئول برای حمایت 
حداکثری از تولید کنندگان مرغ کشــور که به 
تایید دســتگاه های مسئول رســیده است، در 
خصوص نرخ جمــع آوری مازاد مــرغ داخلی، 
توسط شــرکت پشــتیبانی امور دام مطرح و به 

تصویب رسید.
به گفته وی، قرار اســت با توجه به درخواست 
وزارت جهاد کشــاورزی و اتحادیــه میهن برای 
خرید حمایتی تخم مرغ توسط شرکت پشتیبانی 
امور دام  و در راستای حفظ استمرار تولید تخم 
مرغ که به دلیل کاهــش مصرف، قیمت آن به 
زیر قیمت مصوب رســیده اســت،کمیته ای با 
محوریت وزارت جهــاد کشــاورزی و با حضور 
شرکت پشــتیبانی امور دام، ســازمان برنامه و 
بودجه ، سازمان حمایت و اتحادیه میهن بررسی 
و هر تصمیمی که گرفته شود مورد تایید کارگروه 

تنظیم بازار بوده و الزم االجرا خواهد بود.

 قاچاق پياز زعفران از سر 
گرفته شد؛ قيمت هر مثقال 

زعفران ۵۰ هزار تومان
حســینی گفت: با آغاز زمان کشــت زعفران، 
طبق روال سال های گذشته با معضل قاچاق پیاز 

زعفران روبه رو هستیم.
علی حســینی عضو شــورای ملــی زعفران 
در گفت وگــو با خبرنگار صنعت،تجــارت و 
کشــاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران 
جوان، با اشــاره به اینکه بــازار زعفران تعریفی 
ندارد، اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و نبود تقاضا در بازار داخل و برای صادرات امکان 
پیش بینی بازار زعفران تا پایان ماه رمضان وجود 
ندارد. او افزود: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو 
زعفران ۶ میلیون تومــان و حداکثر ۱۰ میلیون 

تومان است.
حســینی قیمت هر مثقال زعفران خالص در 
خرده فروشــی ها را ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: هم اکنون در بازار زعفران های دارای 

ناخالصی با قیمت پایین تر هم عرضه می شود.
عضو شورای ملی زعفران درباره چشم انداز بازار 
طالی سرخ بیان کرد: با توجه به تغییر وضعیت 
اقتصادی در کشــورهای هدف به ســبب شیوع 
ویروس کرونا پیش بینی می شــود که با فروکش 
کردن این بیماری وضعیت به سرعت بهبود نیابد.

او از آغاز کشت زعفران خبر داد و گفت: با توجه 
به بارندگی های اخیر و شــرایط مطلوب تولید، 
نگران جذب محصول در بازارهای هدف هستیم.

به گفته حســینی، با وجود تولید انبوه زعفران 
باید تمهیداتی بــرای جذب محصــول در دنیا 
اندیشیده شود تا ارزش افزوده و قیمت واقعی به 

کشور بازگردانده شود.
این مقام مسئول ادامه داد: افرادی که با احتکار 
زعفــران در انبارها به دنبال فــروش با نرخ های 
کاذب بودند، به دلیل شیوع ویروس کرونا و نبود 

تقاضا برای خرید متضرر شدند.
او با بیان اینکه ســال گذشته ســازمان تعاون 
روســتایی اقدام به خرید توافقی ۷۰ تن زعفران 
کرد، بیــان کرد: طبــق اعالم ســازمان تعاون 
روســتایی ۷۰ تن زعفــران از ۹ هزار کشــاورز 
خریــداری شــد، از آن جا که ۱۶ هــزار خانوار 
مشغول کشــت زعفران هســتند، معلوم نیست 
که چه افــرادی این  میزان زعفــران را به دولت 

فروختند.
عضو شــورای ملی زعفران در پایان با انتقاد از 
قاچاق پیاز زعفران تصریح کرد: طی ۱۰ ســال 
اخیر، کشــاورزان با معضل قاچــاق پیاز زعفران 
روبه رو هستند، این در حالی است که مسئوالن 
وزارت جهاد کشــاورزی راه چــاره ای برای این 
بحران به کار نگرفته اند و استمرار این روند معضل 

جدی برای تولید زعفران به شمار می رود.

 چرا كنسرو ماهی گران شد؟
بازارهای مواد غذایی خبــر از افزایش 
حدود ۲۰۰۰ تومانی قیمت کنسرو ماهی می دهند. 
افزایش قیمتی که مدیرکل دفتــر بهبود کیفیت، 
فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران  
در خصوص آن توضیحاتی ارائه داد. عیسی گلشاهی 
در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: هرسال 
در این مواقع بــا پایان فصل صید تــن ماهیان در 
آب های جنوبی کشور خصوصا در منطقه سیستان 
و بلوچســتان و آبهای چابهار ، حجم ماهی کم می 
شود و از طرفی میزان تقاضای کارخانه ها نیز باال می 
رود که در نهایت این عوامل منجر به افزایش قیمت 
ماهی می شود. افزایش قیمت ماهی نیز طبیعتا بر 

قیمت کنسرو ماهی اثرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: سال گذشــته نیز در همین ایام با 
افزایش قیمت مواجه شدیم که پس از آغاز فصل صید 
و جبران کسری ها از طریق وارداتی که توسط برخی 
از کارخانه ها صورت گرفت، قیمت ها متعادل شد. 
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار 
آبزیان سازمان شیالت ایران اضافه کرد: فصل صید 
در آب های کشور از اوایل شهریور آغاز می شود و تا 
اوایل اردیبهشت سال بعد ادامه می یابد و پس از آن 
به دلیل وزش بادهای موسمی در دریای عمان، لنج 
ها امکان صید ندارند و به همین دلیل صید  چندماه 

متوقف می شود.
وی در ادامه به قیمت کنســرو ماهی اشاره کرد و 
گفت: قیمت قبلی کنســرو ماهی حدود ۱۵ هزار و 
۹۰۰ تومان بود که در فروشــگاه های زنجیره ای با 
توجه به توافقی که با سندیکای کنسرو کشور شده 
بود بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار تومان به فروش 
می رســید. البته این در حالی بود که قیمت ماهی 
خام کنسرو نشده در آن زمان حدود ۱۵ تا ۱۶هزار 
تومان بود ولی در حال حاضر که قیمت ماهی خام 
کنسرو نشده به ۳۰هزار تومان رسیده طبیعتا قیمت 
کنسرو ماهی نیز افزایش می یابد. درحال حاضر نیز 
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خبـر

قیمت کنســرو ماهی تولیده شده کارخانه هایی که 
از ماهی تن جدید خریداری مــی کنند، حدود ۱۷ 
هزار تومان اســت. وی با بیان اینکه وقتی کارخانه 
ها تولیداتشــان کم می شــود یا تقاضــای مصرف 
محصوالتشان پایین می آید واردات انجام نمی دهند، 
گفت: حدود ۲۵درصد از ظرفیت مورد نیاز کارخانه 
ها از واردات تامین می شــود که با کاهش تقاضا در 
این ایام، کارخانه ها از ظرفیت واردات ماهی استفاده 
نکردند و ذخیره سازی نیز صورت نگرفت. علت این 
موضوع هم به خاطر شرایط ویژه ای بود که با شیوع 
کرونا در کشــور ایجاد شد. یعنی کارخانه ها قابلیت 
پیش بینی و ذخیره سازی نداشتند. البته این نکته را 
نیز باید اضافه کرد که به طور کل هزینه ها از صید تا 
صنایع افزایش یافته و این افزایش قیمت در محصول 
نهایی خودش را نشان می دهد.  مدیرکل دفتر بهبود 
کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت 
ایران در پایان گفت: امیدواریم در یکی دوماه آینده 
با  اندکی واردات، افزایش قیمت کنسرو ماهی را با 
حمایت از تولیدکنندگان کنترل کنیم تا با شــروع 

فصل صید، مجددا قیمت ها متعادل شود.

 رئيس اتاق اردبيل: رشد توليد 
اگر در فضای رقابتی اتفاق 

نيافتد، پايدار نخواهد بود
پیرموذن می گوید: در سال جهش تولید از بخش 
خصوصی در سه مرحله حمایت شود: دولت باید به 
بخش خصوصی مهلت دهد در فرصت مناسب بدهی 
اجازه بها، آب، برق، گاز، مالیات و بیمه خود را بپردازد. 
در مرحله دوم شرایط مناسب برای تامین مواد اولیه 
فراهم شود و درنهایت تامین نقدینگی و بازار فروش 

از طریق تسهیل در صادرات.
به گزارش اتاق بازرگانی اردبیل شرایط اقتصادی 
کشور در ســال های اخیر به گونه ای رقم خورده که 
تمرکز ویژه حاکمیت بر حوزه تولید و اشــتغالزایی 
همچنان تداوم یافته اســت. به این ترتیب که سال 

۱۳۹۹ به تدبیر مقام معظم رهبری و در ادامه مسیر 
طی شده در ســال های اخیر با هدف تداوم حمایت 
از تولید ملی ســال »جهش تولید« نام گذاری شده 
است. اما راهبرد اصلی برای تحقق این هدف چیست 
و بخش خصوصی چه نظر دارد؟ پرسشی که حسین 
پیرموذن، رئیس اتــاق اردبیل در گفت وگو با پایگاه 

خبری اتاق ایران به آن پاسخ می دهد.
پیرموذن می گوید: اینکه سال ۱۳۹۹ از طرف مقام 
معظم رهبری سال »جهش تولید« نام گذاری شده، به 
این معنا است که ایشان هم درد را درست تشخیص 
داده و درمان را هم تجویز کرده اند. درد همان کاهش 
تولید داخل است که دالیلی متعددی دارد. او ادامه 
می دهد : مهمترین دلیــل کاهش تولید داخل عدم 
حمایت ها توسط دســتگاه های متولی اقتصادی از 
بخش تولید است؛ قوانین و دستورالعمل های دست 
و پاگیر، عدم دسترسی به مواد اولیه کافی و به موقع، 
واردات بی رویه و قاچاق؛ اما در این میان درمان درد 
تولید داخلی همان جهش دادن به تولید، ســرعت 
و کیفیت بخشی به آن اســت. امروز تولید نیازمند 

حمایت های مضاعف و به موقع است.
چگونه می تــوان به این هدف  دسترســی یافت؟ 
پیرموذن پاسخ می دهد: در ابتدا باید ببینیم که چقدر 
این هدف گذاری براساس واقعیت های اقتصادی انجام 
شده و براساس واقعیت موجود پیش بینی پذیر است 
و آیا شــرایط و امکانات الزم برای تحقق آن وجود 

دارد یا خیر؟
او ادامه می دهد: اگر فــرض کنیم که هر دو مورد 
به درســتی پیش بینی و فرصت مهیا شده آن وقت 
برای جهــش تولید  باید، به محیط کســب و کار و 
به بهبود وضعیت آن توجه شود. من فکر می کنم با 
تکیه بر دانش و توان جوانان در حوزه استارت آپ ها 
و فناوری های دانش بنیان و روز و اقتصاد دیجیتال 
می توان به بخشی از این اهداف مشخص شده، رسید. 
البته بخش های دیگر اقتصاد هم پتانسل باالیی برای 

رشد دارند.
به گفته پیرموذن رشد تولید اگر در فضای رقابتی 
اتفاق نیافتد پایدار نخواهد بــود بلکه با برهم زدن 
تخصیص بهینــه منابع می توانــد درنهایت به ضرر 

اقتصاد کشور تمام شود.
او تاکیــد می کنتد: بخش خصوصــی باید با نگاه 
جهان شــمول و درک صحیح از عرصه رقابت ها به 
کمیت و کیفیت تولید داخل بیافزاید و ضمن تامین 

نیاز داخلی در جهت صادرات حرکت کند.
به گفته رئیس اتــاق اردبیل بــرای اینکه چنین 
فرصتی فراهم شود باید زیرساخت ها و سیاست های 
حمایتی برای بخش خصوصی هموار شود؛ می توان 

در حوزه مالیات، بیمه، بانک، دسترسی به مواد اولیه، 
سهولت در قوانین و مقررات، امن و آزاد کردن مسسیر 
صادرات  از بخش خصوصی حمایت کرد. او تصریح 
می کند: تشخیص وظایف و سیاست های داخلی در 
مواجهه با بخش خصوصی زیاد پیچیده نیست فقط 
کافی است به توصیه امام علی )ع(به مالک اشتر در 

حوزه تجارت عمل شود.
او پیشــنهاد می دهد: از بخش خصوصی و تولید 
داخل می توان در ســه مرحله حمایت کرد: مرحله 
اول دولت باید مهلت دهد بخش خصوصی بتواند در 
فرصت مناسب بدهی اجازه بها، آب، برق، گاز و بیمه 
خود را بپردازد. در مرحله دوم شــرایط تامین مواد 
اولیه فراهم شــود و درنهایت تامین نقدینگی و بازار 
فروش از طریق تســهیل در صادرات راه حمایت از 

بخش خصوصی است.

 تغيير دستوری نوع آرد نانوايی 
های سنتی/ احتمال بازگشت به 

مشکل ضايعات نان در دهه ۷۰
رئیس اتحادیه نان سنتی تهران از تغییر دستوری 
نوع آرد نانوایان سنتی و درصد سبوس گیری آرد آنها 
خبر داد و گفت: این اقدام باعث بازگشت به شرایط 
پخت نان در دهه ۷۰ شده و ضایعات نان را افزایش 

می دهد.
مقدم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم در خصوص دریافت مواد ضد عفونی برای 
نانوایی ها اظهار داشت: متاسفانه هنوز اقدامی در این 
خصوص انجام نشده و مطلبی که به ما اعالم شد این 
بود که در سایت مورد نظرشان ثبت نام کنیم تا در 
نوبت دریافت مواد ضدعفونی قرار بگیریم، که در حال 
منتظر هستیم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر 
واحد نانوایی  روزانه نیم لیتر مواد ضدعفونی نیاز دارد 
که از بازار آزاد تهیه می کند، گفت: مشکل اینجاست 
که مشخص نیست این مواد ضدعفونی از نظر درصد 
الکل مرغوب و مناسب هست یا خیر.البته با توجه به 
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اینکه این نقطه ضعف ویروس کرونا حرارت است و 
تنور نانوایی ها بین ۲۰۰ تا ۴۷۰ درجه حرارت دارد، 

مشکلی در خصوص آلوده بودن نان وجود ندارد.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی خاطر نشان کرد: نان 
تا لحظه رسیدن به دست مشتری عاری از آلودگی 
ویروس اســت و این موادضد عفونی نیز برای تمیز 
کردن میز کار، دستگیره ها و .. است تا نگرانی از بابت 
آلودگی احتمالی که مشــتری ممکن است با دست 

زدن به میز و دستگیره دچار شود، نداشته باشیم.
 تغییر دستوری درصد سبوس گیری آرد 

نانوایی های سنتی
مقدم در خصوص وضعیت آرد نانوایی های سنتی 
گفت: مشــکلی که به تازگی با آن مواجه شده ایم، 
تغییر سبوس گیری آردی اســت که قرار است به 
نانوایی های ســنتی تحویل دهند. تــا پیش از این 
درصد سبوس گیری آرد نانوایی های لواش و تافتون 
بین ۱۵تا ۱۸درصد و برای ســنگکی ها ۱۲  و ۱۵ 
درصد بوده که نانوایان به انتخاب خود یکی یا مخلوط 
آن را دریافت می کردند. بنابراین این در اختیار نانوا 

بود که کدام نوع را انتخاب کند.
وی ادامه داد: از ابتدای ماه مبارک رمضان به صورت 
دستوری این درصد تغییر کرده و اختیار انتخاب آرد 
از نانوا گرفته شده است و درصد سبوس گیری، نان 
لواش و تافتون ۱۵درصد و سنگک ۱۲ درصد تعیین 
شده اســت.البته برای حل این مشــکل به سازمان 
صمت استان تهران، استانداری نامه ارسال شده ولی 
آنها اعالم کردند این درصد، استانداردی است که در 

قانون ذکر شده است.
 کاهش کیفیت نان و بازگشت به دهه ٧0

رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران، با تأکید بر 
اینکه با این اقدام ما به دهه ۷۰  باز خواهیم گشت 
که درصد ضایعات نان ۳۵درصد بود، تصریح کرد: ۳۰ 
سال گذشته در دهه ۶۰ نان ها با کنارهای خمیر و 
وسط نان سوخته به مردم فروخته می شد که باعث 
شد در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ درصد ضایعات 

نان به ۳۵درصد برسد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت نامناسب نان در آن 
دوران موجب شــد مقام معظم رهبری نیز دستور 
رســیدگی به این موضوع را صادر فرمودند، اظهار 
داشت: بر همین اســاس از آن زمان به بعد اختیار 
انتخاب نوع آرد به نانوا سپرده شد. این اقدام موجب 
شد ســرانه مصرف نان که در دهه ۷۰ و ۸۰ میزان 
۹  کیلو و حتی به ۱۰ کیلو نیز رســیده بود در حال 
حاضر به ۵کیلو برسد. مقدم با تأکید بر اینکه نتیجه 
کار نشان داد، اختیار نوع آرد به نانوا، اقدام درستی 
بوده و نباید مجدد به شرایط دهه ۷۰ بازگردیم زیرا 

آزموده را آزمودن خطاست، ادامه داد: وقتی میزان 
سبوس گیری آرد باال باشد، نانوا در باز کردن خمیر با 
مشکل روبه رو شده و همان شرایط پخت نان با کناره 
های خمیر و وسط نازک و ســوخته، رخ می دهد. 
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران افزود: در حال 
حاضر آردی که به نانوایان تحویل داده می شود، از 
گندم وارداتی است که نوع آن مرغوب است. اما اثر 
تغییر نوع سبوس گیری آرد از تیر ماه خود را نشان 
می دهد، زیرا گندم وارداتی تمام و از گندم داخلی 
استفاده می شــود که این گندم نیز ۲۵درصد آن از 
نوع دان مرغ و به نوعی گندم درجه ۳ و ۴ و مابقی آن 

)۷۵ درصد( از گندم درجه یک و دو است.
وی خاطر نشان کرد:  برای حل این مشکل حتی 
جلسه ای نیز با رئیس اتاق اصناف تهران نیز داشته 
ایم که قول دادند این مشکل را حل کنند. نکته این 
است که این تصمیم تنها برای نانوایی های سنتی 
گرفته شــده و برای نان های صنعتی هیچ تغییری 
ایجاد نشــده اســت؛ بنابراین همچنــان نان های 
صنعتی آرد ۲۱ و ۲۷ درصد را با همان قیمت آردی 
که نانهای سنتی می دهند دریافت و در مقابل نان 
را گران تر از ما می فروشند. بنابراین ما نیز به دنبال 
این هستیم که نوع آرد نانوایی های سنتی به روال 

قبل بازگردد.

 درباره تجارت محصوالت 
كشاورزی لحظه ای فکر 

می كنيم/ تا ۱۰ سال ديگر توليد زعفران 
۲ برابر می شود/ ۶ ماه تاخير در پرداخت 

مطالبات زعفران كاران
عضو شورای ملی زعفران گفت: تا ۱۰ سال آینده 
تولید زعفران از ۴۰۰ تن به ۸۰۰ تن افزایش می یابد 
و در عین حال بازار مصرف آن با ورود کشورها جدید 
تولیدکننده و توسعه کشت این محصول در جهان، 

کوچک تر می شود.

علی حسینی در گفت وگو با ایلنا  با تاکید بر اینکه 
درباره تجارت محصوالت کشــاورزی لحظه ای فکر 
و تصمیم گرفته می شــود، اظهار کرد: پیش بینی 
می شود تا ۱۰ ســال آینده میزان تولید زعفران در 
کشور ما به دو برابر افزایش یابد در حالی که هر روز 
بازار جهانی این محصول برای ما با ورود کشــورها 
تولیدکننده جدید و توسعه کشت این محصول در 

جهان، کوچک تر می شود.
وی ادامه داد: تولید زعفران در سال زراعی جاری 
۴۰۰ تن بود که پیش بینی می شود با توجه به روند 
افزایش سطح کشت در کشور، میزان آن تا ۱۰ سال 

آینده به ۸۰۰ تن برسد.
حسینی با یادآوری اینکه در حال حاضر کشور ما 
بزرگترین تولید کننده زعفران دنیا است، افزود: با این 
شرایط انتظار می رود ما اصلی ترین بازیگر بازار جهانی 
زعفران باشیم، اما واقعیت این است که به دلیل اینکه 
درباره تجارت محصوالت کشــاورزی لحظه ای فکر 
می کنیم و تصمیم می گیریم بازار در دست ما نیست.

وی اضافه کــرد: زعفران ما عالوه بر مشــکل در 
مدیریت بازار جهانی، از نبود زیر ســاخت های الزم 

برای ایجاد ارزش افزوده رنج می برد.
به گفته حســینی؛ اگر برای رفع این دو مشــکل 
فکری نشــود افزایش دو برابری تولیــد زعفران در 
کشــور می تواند  همچون عاملی مخرب برای این 

محصول ارزشمند عمل کند.
وی تصریح کرد: به دلیل مزیت های فراوان زعفران 
کشــت این محصول در حال توسعه در کشورهای 
مختلف جهان اســت که خود تهدیدی دیگر برای 

بقای تولید و بازار زعفران کشور ما محسوب شود.
حسینی ایجاد ارز افزاده با تولید محصوالت فرآوری 
حاصل از زعفران به جای صادرات فله ای را راهکاری 
عنوان کرد کــه می تواند افزایــش دو برابری تولید 

زعفران در کشور را از تهدید به فرصت تبدیل کند.
وی یکی از تصمیمات لحظه ای درباره زعفران را 
ورود دولت به خرید حمایتی این محصول دانســت 
که اکنون کشور را با ۷۰ تن زعفران مانده در انبارها 

از سال گذشته مواجه کرده است.
حسینی مدعی شد دولت با گذشته ۶ ماه از خرید 
زعفران سال گذشته هنوز مطالبات برخی کشاورزان 

را پرداخت نکرده است.
وی افزود: عــالوه بر عــدم پرداخــت مطالبات 
کشاورزان، ورود دولت به خرید زعفران پیامد منفی 
کاهش قیمت این محصول نسبت به سال گذشته را 
نیز به همراه داشته اســت، ضمن اینکه محصوالت 
مانده در انبارها کیفیت خود را از دست داده و همراه 
با سقوط قیمت مشتری کمتری برای آن وجود دارد.
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خبـر

 دکتر محمد حسینی 
)بنیانگذار انجمن علوم 
وصنایع غذایی ایران(:

رســانه هــای تخصصی 
چون  به رشــته مربوطه 
اشــراف دارند، مســائل و 
مشکالت صنعت را در آن 
صنف بهتر منعکس می کنند و چون  تحت تسلط 
ارگان دولتی نیســتند و توســط بخش خصوصی 
اداره می شوند، عالقمند به تقویت بخش خصوصی 
و حمایت رسانه ای از آنها هستند و این امر باعث 
ارتقای جایگاه تولید می شــود. در حقیقت رسانه 
های تخصصی یک حامی قــوی بخش خصوصی 

صنعت و رشته مربوطه خودشان هستند و همیشه 
سعی می کنند جایگاه آنها را ارتقاء دهند.

 مرتضی سلطانی )رئیس 
هیئت مدیره گروه صنعتی 

و پژوهشی زر(:
رســانه هــای تخصصــی 
بیشترین سهم را در معرفی 
بخــش خصوصــی  دارنــد 
بشــرطی که نگاه بخشــی و 
سیاسی نداشته باشند فقط تخصصی و دانشی و نو نویس 
باشند آنوقت است که بخش خصوصی واقعی در کشور 

معرفی می شود و رشد می کند. 

 مهندس سید جمشید 
میرسلیمی )مدیرعامل 

شرکت فرآوردهای 
روغنی ایران )فریکو(:

رسانه های تخصصی فرایند 
محصول تکاملی دستاوردهای 
پژوهشــی و تحقیقاتــی و 
عملیاتی یک فعل پایدار قابل عرضه می باشند که با ایفای 
نقش رسانه ها جامعه همواره شاهد تبادل متغیر هاخواهد 
بود. عالوه بر آن تاًثیر بالقوه رسانه های تخصصی نه تنها 
در ارتقاء بخش خصوصــی بلکه در کل جامعه می تواند 
ســوپاپ اطمینان برای معرفی بهینه ها با زبان علمی 
باشد،با توجه به اینکه ارائه هر محصولی با سه بازوی متصل 

گفتوگو

رسانه های تخصصی چه نقشی در ارتقای جایگاه  تولید  در بخش خصوصی دارند؟ این سئوالی است که از تنی چند از کارآفرینان و شخصیت های 
صنایع غذایی پرسیدیم که توجه خوانندگان را به پاسخ ایشان جلب می کنیم.

رسانه های تخصصی صنایع غذایی و نقش بی بدیل آنها در حمایت از صنعت غذا و کشــاورزی در طی چند سال گذشته و به خصوص زمانی که 
فضای مجازی گسترش بیشتری پیدا کرد ، نمود  بیشتری داشت. در زمانیکه گاها ناآگاهان و یا حتی برخی هدفمندانه با درج شایعات  غیر علمی 
و حتی ساخت کلیپ هایی سعی در منحرف کردن افکار عمومی از صنعت روبه پیشرفت غذایی کشورمان کنند و حتی مشاهده شده در برنامه 
های مختلف صدا و سیما از کارشناسانی استفاده می شــود که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه افکار را به سمت عدم استفاده از محصول سالمت 
محوری چون لبنیات می کند،  این رسانه های تخصصی هستند که با بهره بردن از متخصصان امر در هیئت تحریریه و استفاده از نظرات اساتید 
دانشگاهی و درج مطالب علمی سعی در روشن نمودن افکار عمومی و جلوگیری از هجمه های مختلف به این صنعت هستند . این نقطه افتراق بین 
یک رسانه تخصصی با رسانه های دیگر و رسانه های عمومی است که کمتر به مسائل علمی و تخصصی می پردازند . به  همین علت در اینجا یک 

پرسش  را از برخی از کارآفرینان و فعالین صنعت غذای کشورمان در میان گذاشیم  که توجه خوانندگان محترم را به پاسخ آن جلب می کنیم:

 نقش رسانه های تخصصی
در حمایت از تولید و بخش خصوصی

 پاسخ فعالین صنایع غذایی
به ماهنامه صنعت غذا:
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بهم یعنى مالکین که نقــش فعالیت راهبردى را بعهده 
دارند وبازوى عرضه کننده کاال که نقش معرفى و توزیع 
را عهده دار مى باشد و بازوى سوم که مصرف کنندگان 
هستندهر نوع واکنشى که در یکى اعمال شود بخودى 
خود دیگرى را تحت تاًثیر قرار میدهد در این وضعیت 
رسانه هاى تخصصى مى توانند با رونمایى از یافته هاى 
علمى به کمک ثبات کیفیتى کاال ایفاى نقش مًوثرى را 
بعمل آورندو با ادله هاى علمى و استفاده از نظریه هاى 
کارشناسى و تخصصى به تداوم حیات آن کمک شایانى 
بعمل آورند و اطمینان سالمت و کیفیت را به جامعه پمپاژ 
نمایند. در دنیاى وابســته وپیوسته نیازهاى بشرى اگر 
توانمندى یک فرد یا سازمان که حاصل تالشش محصولى 
است براى نیاز جامعه الزم است در تداوم اطمینان مصرف 
کننده منبعى که نقش بیطرفى را در آرایش و پیرایش 
کیفى  کاال با مردم در گفتگو و تبادل علمى باشد  همین 
رسانه هاى تخصصى مى باشد که از یکطرف توانمندى 
بخش خصوصى را رصد مى کند و از طرفى دیگر فضاى 
گفتمان در کالن تصمیم گیرى را هموار و کرسى اظهار 

نظر و اعمال راًى بوجود مى آورد
و به امید روزى که رســانه هاى تخصصى بتوانند در 
تبادل اطالعات علمى و تحقیقى پژوهشى و رابط آشنایى 
کارشناسان و متخصصان  و ارائه کیفى یافته هاى علمى 
را با همدیگر و دولت به اشتراک بگذارند آنروز بزرگترین 
خدمتى خواهد بود که رسانه ها در ارتقاء بخش خصوصى 
اعمال نموده اند هرچند در حــد بضاعت در تالش اند 
اماکافى نیست در نتیجه مى توان چنین بیان داشت که 
اگر به رسانه هاى تخصصى هم به عنوان یک اصل جدا 
نشدنى در ارکان کسب و کار سهم گفتمان داده شود غبار 
نشسته در فعالیتها در زمینه نو آورى زدوده میشودو چهره 
واقعیش نمایان میگردد و فضاى کسب و کار رونق مى 
یابد و اندیشه ناب خدمت رسانى جایگاه واقعى خودش را 
پیدا مى ىکند وآنگاه است که بخش خصوصى نیز سهم 

مشارکت و گفتمان خود را در دولت بدست مى آورد 
و اما یک پیشنهاد تنها حرفه اى که بدان توجه جدى 
نشده و هیچگونه سازمان وتشکیالت و اتحادیه وانجمنى 
ندارند و بصوررت دانه هاى پاره پاره شده تسبیح هر دانه 
اش در گوشه اى بدون ارتباط باهم در بخش خصوصى 
قرار دارند محققین  و مخترعین و پژوهشگران مى باشند 
چه شایسته است که رسانه هاى تخصصى در یک اقدام 
بالفعل و قانونى نسبت به یک جایگاه مناسب که اینها زبده 
ترین صاحبان عقل و خرد و اندیشه دراین حرفه هستند 
همت گمارند اگر این طرح عملى شود بزرگترین ارتقاء را 
رسانه هاى تخصصى به بخش خصوصى اعمال داشته اند.

 مهندس عبداهلل قدوسی 
)مدیرعامل شرکت 
صنایع شیر ایران(:

نقش بى بدیل رســانه ها 
در همه حوزه هاى تخصصى 
در عرصــه هاى مختلف، چه 
صنعت و بنگاه دارى اقتصادى 

و چه امور اجتماعى نقشى بدون جایگزین و اساسى است 
که گاه نقشه راه یک حرکت را مهندسى مى کنند و گاهى 
در هیات یک منتقد و معمار به طراحى فضاى اجتماعى 

مى پردازند.
رسانه یک راهبرد پویاى اثرگذار و به عنوان یک بازوى 
پیش ران در صنعت و بنگاه هاى اقتصادى کالن و کوچک 
است که مى تواند جریان تولید و توانش الزم براى تاثیر 
در بازار را قوت بخشد. از سوى دیگر مخاطب شناسى در 
جریان تولید و ارتباط با مصرف کننده و جامعه ى تقاضا 
در بازار و در گروه پایین دســت و باال دست بنگاه هاى 
تولیدى و غیرتولیدى از رسالت ها و توان بالفعل رسانه  و 

روابط عمومى است.
امروز علم ارتباطــات و روابط عمومى در کنار جامعه 
شناسى و رفتار شناسى راهگشاى بسیارى از حرکت هاى 

فرهنگى،اجتماعى و اقتصادى است. 
این رسالت و جایگاهى اســت که اگر درست و دقیق 
شناسایى و از بنگاه اقتصادى و مصرف کننده مورد نگاه و 
شناخت تخصصى قرار گیرد؛ مى تواند مسیرهاى هموارى 
را براى دســت یابى به خواســته ها بر اساس ظرفیت 
ها و ابتکارها فراهم کند. امــروز نقش بى بدیل و یارى 
گر  رسانه هاى تخصصى حوزه صنعت غذا  با مدیریت 
تخصصى محور از سوى فعالین این صنعت توانسته اند 
به اهداف متعالى یک رسانه تخصصى دست یابند و افق 

هاى بلندى را پیش روى خویش یافته اند.

 مهندس احمد فتح الهی ) 
رئیس هیئت مدیره 

شرکت سبزی ایران(: 
وسایل ارتباط جمعى مانند 
روزنامه هــا. رادیو. تلویزیون. 
اینترنت ومطبوعات ازیکسو 
مى تواننــد باجعل وتحریف 
وتخریب وفریب جامعه نقش مهمى ایفا کنند وازسویى 
قادرند توانایى هاى بخش خصوصــى را به دولتمردان 
وجامعه معرفى وارائه نمایند ورسانه هاباید کاربردشان 
درجهت رعایت اصول اخالقى وحرفه اى باشد و تالششان 

درجهت انعکاس واقعیت هاباشد.
همانگونه که متأسفانه گاهى مالحظه میکنیم  زمانى به 
تولیدات لبنى وتولیدات گوشتى وتولیدات روغنى وغیره 
بدون تحقیق واندیشه گیرمیدهند  وباعث لطمه به تولید 

و سرمایه گذارى در بخش خصوصى میشود. 

 مهندس بزرگمهر دادگر، 
رئیس هیئت مدیره 
شرکت دوشه آمل 

)لبنیات هراز، آلیما(:
نگاه تخصصى رسانه ها در 
سراسر دنیا از شخصى ترین 
و جزئى ترین مســائل مانند 
سبک زندگى تا پیچیده ترین و تخصصى ترین سطوح 
صنعت و تکنولوژى را در بر مى گیرد. با توجه به اینکه 

اعتماد مصرف کننده به خصوص در صنایع غذایى بسیار 
حائز اهمیت اســت، رویکرد تخصصى رسانه ها به این 
صنعت از جایگاه ویژه اى برخوردار است. حضور یک برند 
در رسانه هاى تخصصى معتبر اوال نشانگر استانداردهاى 
اولیه خواهد بود و در ادامه باعث ارتقاء جایگاه برند نزد 
مصرف کننده و تثبیت اعتبار آن میان دیگر کســب و 
کارها با قابلیت همکارى مى شود. عملکرد شفاف رسانه 
هاى تخصصى مى تواند کلید حل بسیارى از مسائل در 

کارخانه هاى بخش خصوصى کشور باشد.
رسانه هاى تخصصى به عنوان مراجع مورد اطمینان و 
بى طرف در اظهارنظر وموضع گیرى مبتنى بر واقعیت مى 
تواند پایگاهى براى جلوگیرى از شایعات گوناگون و نگرانى 

هاى مصرف کنندگان حوزه صنعت غذا باشد.
به خصوص در ســالیان اخیر که شــایعات زیادى در 
این حوزه گریبانگیر تولیدکنندگان بوده و این رســانه 
ها مى توانند با شکل دهى اذهان عمومى نه تنها از بروز 
این حواشى جلوگیرى کنند بلکه در جهت گیرى افکار 
عمومى براى انتخاب هاى بهتر و تغییر مثبت ســبک 
زندگى به سمت عادات غذایى سالمتر جامعه نیز مثمر 

ثمر باشند.

 مهندس رضا باکری )دبیر 
انجمن صنفی صنایع 

فراورده های لبنی 
کشور(:

رسانه هاى تخصصى بدلیل 
آگاهى شــان ازویژگى هاى 
نهفته ونامشــهود هرصنعت 
وتوان کشــف نطفه هاى قدرت وتوانائى واستعداد رشد 
واعتالء آنها جایگاه ویژه دربه حرکــت درآوردن ذهن 
خالق کارآفرینان دارند .دریک کالم رسانه هاى تخصصى 

نورافکنان درتاریکى هاى رشد وتوسعه اند.

 مهندس امیرحسین 
شقاقی )مدیرعامل گروه 

تولیدی شیرین نوین(:
همانطور کــه در جریانید 
رسانه درست  و بجا پشتیبان 
ملتهاســت نه فقط در تولید 
و بازرگانى. اگر رسانه بتواند 
نقش خود را درست ایفا نماید میتواند ۵٠٪ بروکراسى 
و زور گویى دولت را حذف کند اطالع رسانى صحیح به 

عموم نقش موثرى میتواند به کشور داشته باشد

 دکتر کیکاووس کاوسی 
)رئیس هیئت مدیره 

شرکت صنایع غذایی 
ترخینه(:

رکن و ستون اصلى سازه 
دموکراسى درهرکشورى، 
وجود مطبوعات ورســانه 
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گفتوگو

های مختلفی ازخواندنی تاشنیداری ودیداریست که 
بتوانند بدورازفرقه گرایی ونقش های مخرب ستون 
پنجمی ،وقایع ،اخبار وتحلیــل های نظری وعینی 
آگاهان وصاحب نظرانی که بدون تعصبات خشک و 
دیدگاهای ُدْگم با عموم مردم ارتباط برقرار و آنان را 

ازایده های مختلف آگاه سازند.
در دسته بندی رسانه ها به اجتماعی،سیاسی،ادبی 
وتخصصی،نقش هرکدام در اطالع رســانی وآگاهی 
عموم بســیار مهم اســت.دوراز واقعییت نیست که 
جوامعی را که دران ازرسانه های آزاد خبری نیست 
آنان را به جوامع کور نسبت میدهند.بعبارتی رسانه 
ها چون چراغی دردل تاریکی ،انتخاب مسیر را آسان 

میکند.
در کشورما رسانه ها ،خصوصا رسانه های تخصصی  
نقش چراغی برای رسیدن به هدف وآگاهی وارتقاء 
جایگاه بخش خصوصی اهمیت دارد،چراکه دروحله 
نخست زبان این بخش برای بیان خواسته های وی 
است ودر مرحله بعد دراصالح نواقص و رفع نقص ان با 
زبان انتقادی بسیار مفید وراهنماست،ازاین روست که 
نقش رسانه های تخصصی و آگاهی بخش در ارتقاء 

بخش خصوصی بی بدیل است.

 مهندس هنریک 
قنبریانس )مدیرعامل 
فرآورده های گوشتی 

آندره(:
رسانه عبارت است از یک 
وســیله ارتباط جمعی که 
امروزه دایره وسعتش بیش 
از پیش گشــته اســت و اکنون عالوه بر مطبوعات، 
رادیو، تلویزیون شــبکه جهانی اینترنت را نیز در بر 

می گیرد.
امروزه توجه صاحبان سرمایه نیز به سمت رسانه 
ها جلب شده اســت، چرا که از این طریق با تسلط 
بر اذهــان عمومی می توانند بازاری مناســب برای 

محصوالت خود ایجاد کنند. 
بدون شــک  بخش خصوصــی نیازمند رســانه 
تخصصی میباشد ؛ رسانه در هدایت افکار عمومی و در 
شکل دادن به افکار سیاست گذاران و تصمیم سازان 

نقش اساسی دارد. 
بنابراین از طریق این رسانه های تخصصی، بخش 
خصوصی می تواند افکار گروه های ذینفع را شکل و 
جهت دهد: اول اینکه مردم درباره بخش خصوصی 
چگونه فکر کنند و دوم اینکه سیاست گذاران درباره 
بخش خصوصــی چگونه تصمیم ســازی کنند و از 
آن مهم تر چگونه فضای فکری بخش خصوصی را  

هدایت کنند. 
رســانه بخش خصوصی می تواند تحول ساز باشد؛ 
این تحول هم در صنعت و صاحبان صنعت الزم است 
و هم در نگاه سیاســت گذار و مردم به جایگاه بخش 

خصوصی.

 مهندس بهزاد محمدی 
بختیاری )مدیر عامل  

گروه توسعه سرمایه 
گذاری آمارانت(:

امــروزه توجــه صاحبان 
سرمایه و بخش خصوصی نیز 
به سمت رسانه ها جلب شده 
است، چرا که از این طریق با تسلط بر اذهان عمومی می 
توانند بازاری مناسب برای محصوالت خود ایجاد کنند. در 
گذشته هر آنچه را که تولید کنندگان عرضه می نمودند 
فروخته می شــد، اما با افزایش تولید کنندگان بازار به 
سمت رقابتی شدن سیر نمود و در این حالت رسانه ها به 
عنوان ابزاری برای معرفی محصوالت تولید شده به کار 
گرفته شدند و بدین ترتیب تبلیغات به عنوان یک حرفه 
و یک پل ارتباطی بین رسانه و اقتصاد معرفی شد. امروزه 
صاحبان ســرمایه های کالن حتی دست به راه اندازی 
شبکه های تلویزیونی زده و بدین ترتیب خود رسانه را به 
عنوان یک بنگاه برای کسب درآمد تلقی نموده و با خرید 
و تولید برنامه های مختلف سود خودرا حداکثر می کنند، 
در این زمینه تبلیغات بخش عمده درآمد صاحبان رسانه 
ها را تشــکیل می دهد و این مقوله تا جایی پیش رفته 
است که حتی کانال هایی ایجاد شده اند که منحصرا به 

این امر می پردازند.
مردم جوامع امروز بدون استفاده از رسانه ها نمی توانند 
به زندگی عادی خود ادامه دهند و رسانه ها در زندگی 
فردی و اجتماعی انسان ها رخنه کرده اند. تولید و مصرف 
کاالهای رسانه ای مثل روزنامه ها، مجالت، برنامه های 
رادیو و تلویزیون و... با پیروی از قوانین اقتصادی صورت 
می گیرد و صفت رســانه ها بخشــی از فعالیت های 
اقتصادی همه بخش های دولتی و خصوصی را شامل می 
شود. رسانه ها خودشان به عنوان بستر برخورد تولیدات 
و تقاضا در بازارهای غیرشخصی عمل می کنند. از حروف 
الفبای خط میخی بابلی ها تا بیت های اینترنت، رسانه 
ها قابلیت بستن قرارداد و تجارت غیرشخصی را داشته 
اند. از این رو رسانه همیشه بخش مهم، اما بدیهی اقتصاد 

مدرن در کنار بخش خصوصی بوده است.
در امر تولید، رسانه ها می تواند سهم بخش های مهم 
تولید )صنعت، کشاورزی و خدمات( و تاثیر هر کدام بر 
روند توسعه را به جامعه نشان دهند تا عوامل تولید به 
نسبت صحیحی در این بخش ها توزیع شود و بهترین 
استفاده ممکن از آنها به عمل آید. همچنین برای تربیت 
انسان و پیش برد جامعه و رسیدن به توسعه، شناخت 
نیازمندی های مردم، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این 
نیازمندی ها تنها نیازهای مادی برای زندگی نیست، بلکه 
سایر نیازها را که به ارتقای سطح زندگی و فرهنگ افراد 
مربوط می شود نیز در بر می گیرد گاه مردم با این نیازها 
آشنا نیستند، لذا رسانه ها در این زمینه نقش مهمی بر 
عهده دارند. نهایتا آنچه واضح است، امروز باید بر اساس 
یک برنامه ریزی و تفکر جمعــی تمامی تهدیدها را به 
فرصتی برای رشد و شکوفایی تبدیل نماییم. در این میان 
باید از قدرت جادویی هنر و رسانه به عنوان یکی از تاثیر 

گذارترین شیوه و مولفه ها جذب مخاطب و اطالع رسانی 
و آگاهی جهت توسعه، جهش و پویایی بخش خصوصی 
و مولد کشورمان استفاده نماییم تا آینده ای درخشان 
و پرامیدی را در به ثمر رسیدن زیرساخت های فکری 

فرهنگی شاهد باشیم.

 مهندس سید احسان 
مصطفوی ) مدیرعامل 

شرکت زعفران 
مصطفوی(:

عنصر محوری در رســانه 
هــای تخصصی اســتقالل 
زیباشناســی در منحصر به 
فرد بودن یک کاال، خدمت و ایده یک بازار تخصصی 
است. بدور از شــائبه های امیال و عالیق و تضاد های 
روزمره حاصل از تضاد و تعارض بخش های مختلف و 
سامان نیافته در شبه بازارهایی که بجای نیاز مشتری 

فقط و فقط بفکر فروش هستند .
در عصر حاضر به نظر می رســد رســانه تخصصی 
برگشت هنر و رسانه به بافت و بستر جامعه و به رسمیت 
شناختن قدرت انتخاب مشتری برای بخش خصوصی 
است که درصدد احیا هویت ملی و سنن اصیلی است 
که نه تنها بفکر محدودیت بازار نیست بلکه بدنبال ارتقا 
کیفیت و معنی دار شدن ارتقا برای ورود به بازارهای 

اینده با رویکرد جهانی است

 دکتر پرویز جهانگیری 
)رئیس هیئت مدیره 

انجمن افزودنی ها و گروه 
صنعتی پارس استا(:

جایگاه رسانه ها به وضوح 
مشخص است که چه نقشی 
در جامعه ایفا می کنند . ما 
به طور کلی نباید فرامــوش کنیم که کلیه اطالعاتی 
که مردم جهت آگاهی می گیرند از رسانه ها به ویژه 
رسانه های تخصصی است که این نوع رسانه ها عالوه 
براینکه یک سری اطالعات عمومی به جامعه می دهند  
جدای از آن  مسائل  کامال  تخصصی هر رشته را در 
اختیار کسانی که در آن بخش حضور دارند، می رسانند. 
که این باعث ارتقــاء، کیفیت و بهبود صنعت و بخش 
خصوصی می شود . به ویژه در صنعت غذا  یکی از بی 
بدیل ترین مواردی است که در حقیقت آگاهی کلی به 

جامعه می دهد و سالمت جامعه را تضمین می کند.

 دکتر غالمحسین 
احمدی )نایب رئیس 
انجمن صنفی صنایع 
آبمیوه و کنسانتره(:

نشــریات تخصصی با نقد 
دقیق، علمــی، صادقانه و به 
موقع بنگاهها و صنایع تولید 
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ملی و جایگاه آن هــا در اشــتعال و تامین نیازهای 
مشتریان داخلی و خارجی) صادرات ( و دفاع از سطوح 
باالی کیفیــت کاالهای تولیــدی  و توجه به حقوق 
مصرف کنندگان می توانند و باید نقش موثر در رشد 

و بهبود آن ها داشته باشند.

 مهندس رسول مژده 
شفق)قائم مقام 

مدیرعامل شرکت مک 
ماکارون(:

امروز وابستگی همه مردم 
در سراسر جهان به رسانه های 
جمعی، امری غیر قابل انکار 
است.  به عبارت دیگر می توان گفت که زندگی بدون 
رسانه برای جوامع مختلف غیرممکن شده است. حال 
این رسانه می تواند روزنامه ، مجله، برنامه های رادیو و 
تلویزیون یا شبکه های اجتماعی باشد. در هر صورت به 
وجود آمدن هرنوع رسانه به پیروی از قوانین اقتصادی 
صورت می گیرد و به همین دلیــل می توان گفت که 

رسانه ها خود بخشی از فعالیت های اقتصادی اند.
امروز یــک صنعتگر برای پیشــبرد اهدافش زمانی 
می تواند از خود رفتار مناســب اقتصادی بروز دهد که 
آگاهی و اطالعات کافی از تمــام جوانب تولید و بازار 
داشته باشد و این امر محقق نمی شود مگر با بهره گیری 
از تمام وسایل ارتباط جمعی علی الخصوص رسانه های 
اختصاصی که مرتبط با صنایع همگن با وی باشند. پس 
در نهایت صاحبان سرمایه می توانند از طریق رسانه های 
اختصاصی بر امور تولید و بازاریابی خود مسلط گشته 
و بهترین و مناسب ترین بازار را  برای محصوالت خود 
ایجاد کنند. در گذشته نه چندان دور در اکثر صنوف 
به دلیل تولید محدود کاال، هــر آنچه تولید کنندگان 
عرضه می کردند، فروخته می شــد اما امروز با افزایش 
تولید کنندگان، بازار بیشتر به سمت رقابتی شدن سوق 
داده شده و این جا است که رسانه های تخصصی به عنوان 
ابزاری مهم برای معرفی محصوالت، نقش بسیار مهم 
ایجاد رقابت سالم را به عهده گرفته اند و بدین ترتیب با 
جذب تبلیغات حرفه ای تبدیل به یک پل ارتباطی بین 

تولید و مصرف شده اند.

 دکتر فرزاد سحرخیز 
)عضو هیئت رئیسه گروه 

زعفران سحرخیز(:
مبحث رسانه های تخصصی 
نسبت به هر رشته و صنایعی 
در جایگاه و دیدگاهی متفاوت 
قــرار دارد. می توان گفت بنا 
به دالیلی صنایع غذایی بیشــتر نیازمند رســانه های 
تخصصی ست. این رسانه ها می توانند اطالعاتی درست 
و دقیق از محصوالت به مصرف کننده بدهند، بهداشت 
و سالمت و معرفِی درست از دیگر مزیت های تریبوِن 
تخصصی ست و نکته ی آخر اینکه رسانه های تخصصی به 

ایجاد بازار رقابتِی بیشتر می توانند کمک کنند. رسانه ها 
می توانند به نوعی یک تریبون برای سالمت و استاندارد 
جامعه باشند و سطح سلیقه ی مخاطب یا مصرف کننده 

را با راه کارها و تحلیل های تخصصِی خود باال ببرند.
در ایــران می توان گفت که ما رســانه های خبری و 
تبلیغی به مقدار کافی داریم اما رسانه ای که تحلیل و 
تفسیر درستی از محصوالت غذایی به دست مخاطب 
برســاند اندک اســت. تریبون های تخصصی با تولید 
محتوای درست و هدفمند می توانند بازار رقابت را بین 
تولیدکنندگان گرم کنند و کیفیِت کاالها از همین طریق 
افزایش می یابد.  در این روزها تمام برند های خصوصی 
از طریق مؤثرترین ابزار ارتباطی دنیا یعنی )شبکه های 
اجتماعی( ارتباط قوی بــا مصرف کننده نهایی برقرار 
میکنند و میتوانند جزئیات تولید خود را به زبان ساده 
به جامعه ارائه کنند. در نهایت می توان گفت رسانه های 
تخصصی می توانند در طول مســیِر تولید، صادرات و 
رسیدِن به دسِت مصرف کننده )چه داخلی چه خارجی( 

بسیار موثر باشند.

 دکتر سید جعفر میر 
)مدیرعامل پگاه تهران(:

قطعا” رسانه های تخصصی، 
برای افرادیکه در خصوص آن 
موضوعات شناخت و آگاهی و 
یا مطالعه دارند و در آن زمینه 
کار می کنند مورد استفاده 
هستند و قطعا” می توانند در میان متخصصان جایگاه 
خود را پیدا کنند ولی مردم عادی این رسانه ها کمتر 
مورد استفاده هســتند. اگر بخش خصوصی در حوزه 
تخصصی کار می کند و بتواند در رسانه های تخصصی 
معرفی شود، این موضوع مورد توجه  متخصصان قرار 
می گیرد و فکر کنم نیاز است که بخش خصوصی به 

رسانه های غیر تخصصی و عمومی نیز ورود کند .

 دکتر کیومرث فتح اهلل 
کرمانشاهی ) معاون 

سابق سازمان توسعه 
تجارت و عضو هیئت 

مدیره اتحادیه ملی 
صادرکنندگان 

محصوالت کشاورزی 
ایران(:

ضمن عرض تبریک بمناسبت روز جهانی ارتباطات 
و روابط عمومی، تقدیر و سپاســگزاری از همه عزیزان 
سخت کوش و شاغل در این حوزه کارگشا که با اخالق 
حسنه، عالمانه  و  با   هنر مندی، مدیریت خالقانه و 
پاسخگویی مطلوب در عصر ارتباطات، نقش پل ارتباطی 
بین مردم و مسئولین را ایفا می نمایند. جادارد یادی از 
زنده یاد اســتاد علی بهزاد عزیر نموده و ضمن تقدیر 
از زحمات ایشــان، از درگاه حضرت احدیت، تقاضای 
آمرزش و  آرامش برای روح صبور این عزیز سفر کرده 

را بنماییم. قطعا” نشریات تخصصی، خصوصا” مجله 
تخصصی وزین، ارزشمند و گرانسنگ ” کار آفرینی و 
صنعت غذا ”  نقش ویژه ای در معرفی، ایجاد ارتباط، 
اطالع رسانی این صنعت و مطرح نمودن اهالی کسب 
و کار، کارآفرینــان و فعاالن بخش خصوصی دارد و در 
زمینه طرح چالش ها و ایجــاد راهکارها در این حوزه 
حیاتی، نقش آفرینی می نماید . همچنین با تبلیغات 
و اطالع رسانی و معرفی شخصیتهای کار آفرین بخش 
خصوصی فعال در حوزه صنایع غذایی، نقش بسیار مهم 
و بسزایی در این حوزه پیشران و کلیدی صنعت کشور 
در زمینــه تولید و صــادرات دارد و نقش پل ارتباطی 
بین کار آفرینان، صاحبنظران و  مســئولین را بخوبی 
ایفا می نماید .  با تشــکر و به  امید توفیق روز افزون  
بنیانگذاران، مدیران و کلیه کارکنان این نشریه تخصصی 
و با اهمیت کشور که جایگاه خود را بخوبی و خالقانه در 
بین نشریات تخصصی صنعت غذای کشور باز کرده و 
علیرغم رویکرد و جذابیت های فضای مجازی، بخوبی 
توانسته ایفای نقش نماید و پایدار و برقرار بماند..به امید 

موفقیت روز افزون ..

 دکتر مهدی کریمی 
تفرشی )رئیس هیئت 
مدیره مجتمع صنایع 

غذایی گلها(:
یکی از نهادهــای مهم و 
تاثیرگذار در رشد اقتصادی 
کشور و حضور هر چه فعالتر 

بخش خصوصی در توسعه اقتصادی رسانه می باشد.
نقش اصحاب رسانه در بیان دغدغه ها و نیازمندی 
بخش خصوصی به عنوان یک تریبون محکم و سازنده 

بسیار کلیدی و حساس می باشد.
در سالهای اخیر بویژه در شرایط سخت تحریم ها و 
مشکالت عدیده اقتصادی کشور و رکود اقتصادی رسانه 
ها نقش بسیار پررنگ تری در بیان دردها و مشکالت 
تولیدکنندگان و کمبودهای صنعت داشته و بعنوان پل 
ارتباطی مابین تولیدکنندگان و اصحاب صنعت با دولت 
و مسئولین بسیار موثر عمل کرده اند که امیدوارم این 
حرکت سازنده بطور جدی تر و بنیادی تر ادامه پیدا کند.

رسانه ها به عنوان بستر برخورد تولیدات و تقاضا در 
بازارهای غیرشخصی عمل می کنند.در امر تولید، رسانه ها 
می تواند ســهم بخش های مهم تولیــد اعم از صنعت، 
کشاورزی و خدمات و تاثیر هر کدام بر روند توسعه را به 
جامعه نشان دهند تا عوامل تولید به نسبت صحیحی در 
این بخش ها توزیع شود و بهترین استفاده ممکن از آنها 
به عمل آید. در شرایط فعلی بخش خصوصی به عنوان 
بازوی توانمند دولت نیاز به حمایت هر چه بیشتر متولیان 
امر، دولت و رسانه ها دارد تا بتواند با حضور هر چه پررنگ 
تر در عرصه های مختلف به رونق تولید و اقتصاد کشور 
کمک کند. بنابراین رســانه ها رسالت بسیار مهمی در 
انعکاس موثر فعالیت ها و دســتاوردهای این بخش و 

کمک به رشد و توسعه هر چه بیشتر آن دارند.
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گفتوگو

لطفا خودتان را معرفي كنيد و بفرماييد از 
چه سالي وارد صنعت غذا شدید؟ 

نرگس الهیاري هستم مدیرعامل شرکت صنایع 
غذایي بیژن، از سال ۱۳۹۲ کارآفریني در صنعت 

مواد غذایي نیز به افتخارات بنده اضافه شد. 

 اکثرا شــرکت بیژن را با انواع ســس آن 
مي شناسند، لطفا بفرمایید چه سبد کاالیي در 

این شرکت تولید مي شود؟ 
محصــوالت بیــژن عالوه بــر انواع ســس هاي 
فروشــگاهي و رستوراني شامل ســبد متنوعي از 
گروه هاي کاالیي دیگر مانند شــور و ترشــیجات، 
کنسروجات، مربا و عسل، رب گوجه فرنگي، سرکه، 

کشک، روغن و تن ماهي مي باشد. 

 آیا شرکت بیژن صادرات هم دارد؟ به چه 
کشورهایي صادرات دارید؟ 

از آنجایي که ما در بیژن رعایت اســتانداردهاي 
فراملي را در دستور کار قرار دادیم، موفق شدیم تا 
سهم مناسبي از تولیداتمان را به کشورهاي آلمان، 
کانادا، استرالیا، امارت متحده عربي، بحرین، عراق، 

افغانستان، مالزي، عمان، قطر، ونزوئال، لبنان، روسیه 
و جمهوري آذربایجان به صورت مستمر صادر کنیم. 

 چــه نگاهي به بخش R&Dیــا تحقیق و 
توسعه دارید و فعالیت آن واحد را در کیفیت 

محصوالتتان چگونه ارزیابي مي کنید؟ 
Research در   &  Development
بازارهایي که به بلوغ نسبي رسیده اند نقش کلیدي 
ایفا مي کند و براي پاســخگویي به نیازهاي جدید 
بازار و تطبیق محصوالت موجود با ســالیق جامعه 
و روزآمدي ســازمان ضروریســت. ما در مجموعه 
بیژن ضمن حضور بیش از نیم قرن در عرصه تولید 
 R محصوالت غذایي یکي از بزرگ ترین واحدهاي
D & را در صنعت غذا ایجاد کردیم و هدفگذاري ما 
بي نیاز کردن کشور از واردات محصوالت خارجي و 
در عین حال حضور در بازارهاي بزرگ جهاني است. 

 سال 99 از سوي مقام معظم رهبري بعنوان 
ســال جهش تولید نامگذاري شد تا چه حد به 
جهش تولید در امسال خوشبین هستید و راه 

تحقق آن را در چه مي دانید؟ 

شرکت صنایع غذایي بیژن امسال هم طرح هاي 
توسعه متعددي را در دست اقدام دارد و امیدواریم 
تا بتوانیم آنها را به نحو احســن اجرا کنیم. ایجاد 
جهش در تولید ملي نیاز به همکاري مشترک دست 
اندرکاران اجرایي کشــور و کارآفرینان این عرصه 
دارد. میبایستي عوامل متعددي که در این موضوع 
مهم نقش کلیدي دارند در کنار هم جمع شوند تا 
این کشتي بزرگ را که سهم مهمي در اشتغال زایي 

کشور دارد به سر منزل مقصود برسانند. 

 یکــي از چالش هــاي دیگــر صنایع و 
کسب وکارها در اواخر ســال 98 تا کنون بروز 
ویروس کرونا بود، این مســئله چه تاثیري بر 

صنایع غذایي داشته است؟ 
شــیوع بیماري کرونا از نگاه کلي تأثیر منفي در 
صنعت غذایي ایجاد نکــرده ولي الگوهاي مصرف 
را تحــت تأثیر قرار داده و موجــب تغییر نیازهاي 
مصرف کنندگان شــده اســت. بقــاي بنگاه هاي 
اقتصادي نیز در گرو تطبیق ســریع خــود با این 
شرایط و میزان دوراندیشــي کارآفرینان محترم و 
پیش بیني شرایطي مشابه امروز، براي مجموعه هاي 

خانم الهياري در تهران متولد شد. با توجه به عالقه شخصي در رشته معماري دانشگاه تهران دوره ليسانس را گذراند و بعد از آن به فعاليت هاي 
مرتبط با رشته تحصيلي خود از جمله طراحي داخلي و ساخت و ساز پرداخت. تشكيل زندگي مشترك با آقاي حسين مصطفي زاده كه خود از 
كارآفرينان جوان و خوشنام در عرصه اقتصادي هستند ايشان را به توليد مواد غذايي و زنجيره تامين و فروش عالقه مند نمود و با توجه به پتانسيل 
باالي صنايع مذكور در اشتغال زايي، ضمن گذراندن مقطع فوق ليسانس در رشته بازرگاني بين الملل به اين عرصه وارد شد. گفتگوي كوتاهي با 

ايشان داشتيم كه توجه خوانندگان عزيز را به آن جلب مي كنيم: 

نرگس الهیاری
مدیرعامل شركت صنایع غذایی بیژن

گفتگوي ماهنامه کارآفریني و صنعت غذا با؛
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خودشان است. 
به عنوان مثــال )برنامه هاي موفق انجام شــده 
در مجموعــه بيژن( ايجــاد يكــي از بزرگ ترين 
سيستم هاي پخش و توزيع مدرن، به عنوان بازوي 
اجرايي سازمان بوده كه از سال 1392 كليد خورد 
و امروز با تكيه بر آن ما توانسته ايم كاال را با همان 
كيفيتي كه در كارخانه توليد شده است در حداقل 
زمان بــه پايانه هاي فــروش برســانيم و خدمات 

مناسبي به مشتريان ارائه دهيم. 

 رسانه هاي تخصصي چه نقشي در ارتقاي 
جایگاه بخش خصوصي و تولید دارند؟ 

جایگاه رســانه هاي تخصصي به عنوان مرجعي 
مشــترک بین فعاالن اقتصادي، مؤثــر بوده و در 
صورتي که اســتراتژي صحیحي را انتخاب کنند 
به عنوان رســانه اي که منعکس کننــده نظرات و 
خواســته هاي مخاطبان خود اســت ایفاي نقش 

خواهند نمود. 

 نحوه همکاري فروشگاه هاي زنجیره اي با 
تولیدکنندگان را در جهت فروش کاال چگونه 

ارزیابي مي فرمایید؟ 
توسعه فروشــگاه هاي زنجیره اي از نظر اقتصاد 
کالن و جنبــه رعایت حقــوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان امري مثبت و مفید است و موجب 
سهولت در دسترسي تولید کننده به مشتري نهایي 
خود مي باشد، مشروط بر آنکه تقویت فروشگاه هاي 
زنجیره اي زمینــه ایجاد رقابت ناســالم و تضییع 
حقوق تولیدکنندگان نشــود. به نظر مي رسد الزم 
است وضع قوانین نظارتي جدید در این حوزه انجام 
و مسئولین اجرایي کشــور مي بایستي تصمیمات 

جدیدي اتخاذ نمایند. 

 نقش تشــکل ها در کمک به مشــکالت 
شرکت هاي صنایع غذایي در چه حد است؟ 

نقش تشکل ها تا کنون پررنگ نبوده و امیدواریم 
در آینده از این پتانســیل به نحو مطلوبي استفاده 

شود. 

 چه انتظاري از دولت و ارگان هاي مرتبط در 
جهت حمایت از تولید دارید؟ 

از مســئولین محترم اجرایي کشور در نهادهاي 
گوناگون انتظار داریم تــا کار افرینان را در حرکت 
دادن چرخ هــاي اقتصاد کشــور و اشــتغال زایي 
همراهي نماینــد و اقدامات عملي در این خصوص 
ارائه دهند. الزم اســت تا مدیران ارشــد کشور با 

نگاهي نو به عرصه تولید، سیاست هاي یکپارچه اي 
را بــراي این مراکز اشــتغال زایي تدوین نمایند تا 
تولید کننده در حین اجراي مأموریت خود با موارد 
متعدد تناقض بین ارگان هــا و نهادهاي دولتي از 
جمله بانک ها، گمــرک، تأمین اجتماعي و دارایي 

و... مواجه نگردد. 

 و سخن آخر: 
هدف ما در بیژن گستراندن سفره ایي به وسعت 
ایران است و به دنبال آن هستیم تا مصرف کنندگان 
محصوالت ما، مشتریان محترم و پرسنل سازمان از 
این سفره بهره مند گردند و رضایت ایشان را به نحو 

احسن کسب نماییم. 

 اطالعیه انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
درخصوص برگزاری كنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

  بدینوسیله به اطالع کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشــجویان و متخصصین محترم می رساند با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
عدم برگزاری همایش ها و کنفرانس ها،  در پی جلســه هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، جهت حفظ سالمت شرکت 

کنندگان گرامی،  بیســت وهفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران در شهریور ماه سال جاری در موسسه آموزش عالی وحدت 
)تربت جام( برگزار نمی گردد و در صورت مساعد بودن شرایط  و عادی شدن وضعیت بهداشتی جامعه، در بهمن ماه سال جاری در 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار خواهد شد.
 هرگونه اطالع رســانی و جزئیات بیشــتر در خصــوص کنگره از طریق ســایت به آدرس

 @ifstacongress27 و کا نال های کنگره با آیدی http://ifstacongress27.ir
در تلگرام و واتس آپ اعالم خواهد شد.  

با آرزوی توفیق الهی
دکتر محمد حسین عزیزی - رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
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خبـر

رییس شورای ملی زعفران:

 رییس شورای ملی زعفران گفت: شیوع بیماری 
کرونا در دنیا به ویژه مهمترین کشورهای هدف صادراتی 

زعفران، سبب افت صادرات این محصول در ایران شد.
محسن احتشام  افزود: سال گذشته صادرکنندگان 
با وجود تنگناها و مشکالتی که پیش رو داشتند تالش 
مضاعفی کردند سهم صادرات زعفران از بازارهای جهانی 
را حفظ و افزایش دهند اما در پایان سال با تنگنا مواجه 
شدند. وی بیان کرد: متاسفانه ویروس کرونا در سراسر 
دنیا بر کســب و کارها اثر منفی گذاشت، زعفران یک 
کاالی صادراتی است و عمده صادرات نیز طریق حمل 
و نقل هوایی انجام می شــود در حالیکه در این مدت 

بسیاری از پروازها کنسل یا محدود شد.
رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشاورزی بیرجند اظهار داشت: اواخر اسفند ماه ۹۸ و 
فروردین ۹۹ پروازهای خطوط هواپیمایی را یا نداشتیم 
یا با حداقل ممکن انجام می شد به همین علت میزان 
صادرات زعفران در این مدت اگر هم متوقف نشده باشد 
به دلیل فقدان شرایط  حمل و نقل به کمترین میزان 

ممکن  رسید.
وی با بیان اینکه اکنون نیز با افت صادرات در بازارهای 
دنیا مواجه ایم تصریح کــرد: همچنین تقاضا و عرضه 
محصول زعفران در بازار داخل کشور نیز با مشکل جدی 
مواجه شد به عنوان مثال مشهد اسفند و فروردین هر 
سال پذیرای پنج تا ۶ میلیون زائر بود که نسبت به خرید 
زعفران به عنوان سوغات اقدام می کردند اما کرونا سبب 
کاهش ۸۰ درصدی عرضه زعفران در بازار داخل شده 
است. احتشام با بیان اینکه اکنون در بازارهای جهانی 
تقاضا برای زعفران وجود دارد یادآور شــد: بزرگترین 

بازارهای صادراتی زعفران شامل کشورهای اروپا، ایتالیا، 
آمریکا، آلمان، ســوئد، فرانسه و چین هستند که همه 
به تعطیالت خوردند، همچنین بازار کشورهای عربی 

از جمله امارات و بازار هند نیز با مشکل مواجه شدند.
وی گفت: از ســال ها پیش پیگیر تشکیل صندوق 
حمایت از زعفران بودیم به این صورت که یک درصد 
ارزش صادراتی زعفران در این صندوق جمع آوری شود 
و با نظارت تشــکل های بخش خصوصی برای معرفی، 
بازاریابی و برندســازی این محصول اقدام کنیم اما به 

نتیجه نرسید.
رییس شورای ملی زعفران افزود: ما بزرگترین تولید 
کننده زعفران جهان هستیم اما متاسفانه کسی ما را 
نمی شناسد چون به درســتی محصول خود را معرفی 
نکرده ایم. وی با تاکید بر لزوم آموزش و فرهنگ کاشت، 
داشــت و برداشــت و بازریابی محصول زعفران اظهار 
داشت: اگر صندوق حمایت از زعفران از سال ها پیش 
تشکیل می شد هنگام شیوع بیماری کرونا می توانست 
بازار ما را توســعه و فرهنگ مصرف زعفران و تقاضا را 

افزایش دهد.
احتشام عنوان کرد: با شرایطی 
مواجه ایــم که هر ســال 
سطح زیرکشت زعفران 
افزایــش می یابــد در 
حالیکه متناســب با 
آن افزایــش بازار 
نداریم و باید در 

این زمینه بیشتر تالش شود. وی تصریح کرد: زعفران 
یک داروی گیاهی است و این باور در طب سنتی چین 
به خوبی نهادینه شده است لذا این نیاز احساس می شود 
که  خواص دارویی زعفران بیشتر معرفی شود و مردم از 

این خاصیت ها آگاه شوند.
مدیرعامــل گــروه تولیــدی و کشــاورزی تروند 
زعفران قاین گفت: ســه ماده موثر زعفران، کروسین، 
پیکروکروسین و سافرونال هســتند که دارای خواص 
دارویی باالیی هستند و در بسیاری از کشورها از آن دارو 
تولید می کنند در حالیکه در اکثر مواقع تنها برای خوش 

رنگ کردن برنج مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افزود: مــا به عنوان مهد کشــت زعفران جهان 
نتوانستیم این زعفران را معرفی کنیم این در حالیست که 
طبق اعالن طب سنتی چین، زعفران را برای باال بردن 
سیستم ایمنی بدن، می توان به عنوان یک داروی ضد 
کرونا معرفی کرد و ما نتوانستیم این تهدید را به فرصت 
تبدیل کنیم. احتشام یادآور شد: در مجموع در تاریخ 
صادرات زعفران با افت شدید صادرات مواجه شدیم که 
در نوع خود بی سابقه بوده است اما امید است با وضعیت 

پیش آمده در ماه های آینده این افت را جبران کنیم.
وی با بیان اینکه تقاضا برای زعفران در بازار جهانی 
وجود دارد عنوان کرد: امید است در ماه های خرداد یا 
تیر وضعیت تسهیل شود و ارسال بار به صورت حمل 
و نقل هوایی برقرار شود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی بیرجند بیان کرد: صنعت زعفران 
باید تقویت شود تا صنعتگران بتوانند نیروی کار خود را 
حفظ کنند امید است در این زمینه تجزیه و تحلیل های 

خوبی داشته باشیم.

صادرات زعفران ایران كاهش یافت
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جناب آقای مهندس عبداله قدوسی واقعاً شایستگی مدیریت عامل شرکت صنایع شــیر ایران را دارند. بنده سالهاست ایشان را میشناسم چرا که در این 
مجموعه از پایین ترین سطح کار خود را شروع کرده اند و جزو مدیران باتجربه وتوانمند در این صنعت میباشند. 

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشــان امیدوارم با تحصیالتی که در این زمینه دارند و با کوله باری ازتجربه بتوانند پله های ترقی را هر چه بهترطی 
نمایند.

مهندس احمد فتح الهی ، رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران و نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران :

شاید بتوان گفت برای اولین بار انتخاب شایسته آقای مهندس قدوسی به مدیریت صنایع شیر ایران صورت گرفته است زیرا ایشان از ابتدا در بخش صنایع 
شیر بوده اند و از درون مجموعه آمده اند و آشنا با تولید و مسائل آن هستند و شایستگی خود را هم اثبات کرده اند. مدیران قبلی از داخل مجموعه نبودند و 
خود مانعی برای پیشرفت مجموعه پگاه بودند. بنابراین تالش های درون سازمانی کارشناسان و دست اندرکاران باعث پیشرفت پگاه می شد ولی آنها تصمیم 
گیرنده نبودند ولی درخصوص آقای مهندس قدوسی کامال موضوع جور دیگری است و ایشان با اشراف کامل بر فعالیتهای صنعت لبنیات می توانند نقش 

مهمی ایفا کنند.
من هم به نوبه خود انتخاب ایشان به عنوان شخصیت سال صنعت غذا را تبریک می گویم.

دکتر پرویز جهانگیری ، رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنیهای صنایع غذایی و گروه صنعتی پارس استا :

غالمعلی  سلیمانی 
شرکت کاله 

شخصیت صنعت غذای 
سال 89

مرتضی سلطانی
شرکت زر ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 90

فردین عالیزاد 
شرکت سن ایچ 

شخصیت صنعت غذای 
سال 91

احمد فتح الهی
 شرکت سبزی ایران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 92

مهدی کریمی تفرشی 
شرکت گلها 

شخصیت صنعت غذای 
سال 94

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا

شخصیت صنعت غذای 
سال 97

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 95

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

همان طور که خوانندگان محترم ماهنامه صنعت 
غذا مستحضر هستند امسال نیز مانند سال 
 گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید.

 این شخصیت نمونه عبدالله قدوسی،
مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( 

می باشد. نظرات تنی چند از اهالی صنعت غذا 
درباره ایشان را می خوانیم:

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 98
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خبـر

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد:

 عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به تشــریح 
چشم انداز صنایع غذایی پرداخته است. او با تاکید 
بر اینکه صنایع غذایی حوزه بزرگ صنعتی است و 
اجزای مختلفی را در برمی گیرد، بر این باور اســت 
که یکی از مهم ترین مشخصه های سال۹۸ برای این 
صنعت، به خصوص درزمینه محصوالت کنسروی، 

نابودی زمینه های توسعه است.
حســن فروزان فرد بر این باور اســت که یکی از 
مهم ترین مشخصه های سال ۹۸ برای این صنعت، 
به خصــوص در در زمینه کنسرواســیون، نابودی 

زمینه های توسعه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشــت: 
فعاالن صنایــع غذایی در ســال ۹۸ پیش از آنکه 
گرفتار بحران شــیوع ویروس کرونا شــوند عمده 
فعالیت های کســب و کارهای کوچک و متوســط 
)SME( از نوع صنعتی برای ادامه فعالیت شــان 
دچار گرفتاری های اساسی بودند. از سال ۹۷ که به 
دلیل شوک ارزی و تحریم های اعمال شده از سوی 
آمریکا، فضای کسب و کار با محدودیت مواجه شد، 
متعاقبا سرمایه گذاران و فعاالن صنایع مختلف هم 
در تنگنا قرار گرفتند و در این شرایط امکان نوآوری 

از آنها گرفته شد.
فروزان فرد افزود: محدودیت های مالی و نقدینگی 
ناشی از افزایش نهاده های تولید و مواد اولیه در سال 
گذشته باعث شد تا شرکت ها اغلب به سمت دریافت 
منابع مالی از بانک ها حرکت کنند. جهش قیمت ها 
که یکباره بر مواد اولیه و بسته بندی تاثیر گذاشته 
بود، به دلیل محدودیت هــای مالی مصرف کننده 
قابل اعمال بر روی محصوالت نهایی نبود و همین 
امر باعث شد تا فعاالن صنایع غذایی به هر شکلی 
تنها به دنبال عدم توقف فعالیت های خود باشند تا 

نوآوری و توسعه فعالیت ها.

به باور این فعال اقتصــادی، » پیش بینی پذیری 
اقتصاد« حداقــل برای یــک دوره فعالیت یکی از 
مهم ترین مولفه های ضروری توسعه فعالیت فعاالن 
اقتصادی است تا آنها بتوانند بر اساس این شاخص 
اقدام به اخذ تصمیم هایی کنند که تقویت تولید را 

در پی داشته باشد.
او در همین زمینه خاطرنشــان کرد: سه عنصر 
نرخ ارز، نرخ تورم و تســهیالت بانکی از مهم ترین 
شاخص هایی هستند که پیش بینی پذیری اقتصاد 
را تحقق می بخشند. اما تا زمانی که این سه شاخص 
به طور مداوم در حال تغییر هســتند، امکان عمل 
بر مبنای رفتار حرفه ای از فعاالن اقتصادی گرفته 
می شــود و رفتارهای احتیاط  آمیز جــای آنها را 
می گیرد. طبیعتا این رفتار محافظه کارانه بر تمامی 
بخش های فعالیت از جمله صــادرات نیز اثر گذار 

است.
فروزان فرد با اشاره به شیوع ویروس کرونا و بحران 
مالی پیش آمده در جهان و ایران اظهار داشت: حال 
با شــیوع ویروس کرونا، نگرانــی عمده از وضعیت 
پیش آمده، ایجاد بیکاری گسترده و عواقب ناشی 

از آن اســت، زیرا با ادامه این وضعیت در نیمه اول 
ســال ۹۹ ما با کاهش حجم تولید، تعطیلی برخی 
از کســب و کار ها و تعدیل نیروی انســانی مواجه 
خواهیم شــد. خوشــبختانه از همان روزهای آغاز 
شــیوع این ویروس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران پیشنهادات جامعی را به منظور 
جبران خسارت های اقتصادی ناشی از بحران کرونا 
ارایه داد. تنهــا نکته حایز اهمیت این اســت که 
هزینه های توقف یک فعالیت صنعتی عددی است 
اما هزینه راهاندازی یک فعالیت صنعتی عددی به 
مراتب بزرگ تر است. اگر نگاه بلند مدت به صنایع 
غذایی به عنوان یک صنعت پشتیبان برای تامین 
مواد غذایی مردم به خصوص در این شرایط پیش 
آمده نداشته باشــیم و خدایی ناکرده باعث توقف 
صنعت شــویم، هزینه راه اندازی مجدد بخش های 
آن بســیار باالتر خواهد بود؛ ضمن اینکه بیکاری 
گســترده در این بخش می تواند منجر به درگیری 
با دولت از یک سو و تحمیل هزینه های هنگفت به 
دولت به دلیل پرداخت بیمه بیکاری به نیروهای از 

بیکار شده شود.

نابودی زمینه های توسعه صنایع غذایی در سال۹۸

افزایش قیمت لبنیات صحت ندارد
باکری گفت: بنابر اطالعات انجمن صنایع لبنی تاکنون قیمت 
۱۲ قلم محصول لبنی که مشمول قیمت گذاری افزایشی بوده ، 
تغییری نداشته اســت. رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی، 
افزایش قیمت محصوالت لبنی را تکذیب کرد و گفت: بنابر آمار 
و اطالعات انجمن تاکنون هیچ  یک از کارخانه های لبنی قیمت 
۱۲ قلم از محصوالت لبنی را که شــامل قیمت بوده اند، تغییر 
نداده اند. او افزود: کارخانه های لبنی محصوالت خارج از لیست قیمت گذاری را به دلیل 

افزایش هزینه های دستمزد، مواد بسته بندی، حمل و نقل و تغییرات نرخ ارز و جلوگیری از 
زیان اصالح کردند. باکری ادامه داد: کارخانه های لبنی ممکن است قیمت شیر شیشه ای را 
که تحت عنوان سنتی عرضه می کنند افزایش داده باشند، اما قیمت شیر بطری که مشمول 
نرخ گذاری است، تغییری نداده اند. دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار 
تاکنون تصمیمی راجع به افزایش قیمت لبنیات اتخاذ نکرده است، گفت: تا زمانی که ستاد 
تنظیم بازار نرخ مصوب را اعالم نکرده است، کارخانه های لبنی نباید قیمت محصوالت را 

افزایش دهند.

دبیر انجمن صنایع لبنی:
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دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر: 

 دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شــکر 
با بیان اینکــه تولید ۸ میلیون تــن چغندر قند در 
سالجاری محقق نمی شود، گفت: پیش بینی تولید 

شکر ۱.۳ میلیون تن است.
بهمن دانایی  با بیان اینکه امســال بــا توجه به 
افزایــش قیمت خریــد تضمینی چغنــدر قند در 
پایان سال ۹۸، استقبال نسبتاً بهتری از کشت این 
محصول نسبت به سال گذشــته شد، گفت: حدود 
سه سال طول می کشد تا ما در تولید شکر به دوران 

طالیی سالهای ۹۶ و ۹۷ برسیم.
وی تصریــح کرد: براســاس آخرین آمار گزارش 
شــده از ســوی کارخانجات تا ســی فروردین ماه، 
۵۶ هزارهکتار چغندر بهاره تاکنون کشــت شده و 
این رقم پارسال ۴۰ هزار هکتار بوده و در سالجاری از 
رشد ۴۰ درصدی برخوردار بوده است ضمن اینکه 

کشت بهاره تا خرداد ادامه دارد.
دانایی اظهار امیدواری کرد: سطح زیر کشت چغندر 
قند در سالجاری به ۸۰ تا ۸۵ هزارهکتار برسد. این 
رقم در سال گذشته حدوداً ۶۵ هزارهکتار بوده است.

بــه گفته ایــن مقــام مســئول برنامه کشــت 
در سالجاری ۱۲۰ هزارهکتار اســت که از این رقم 
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد حدود ۸۵ هزار هکتار آن 

محقق می شود.
دانایی با بیان اینکه برداشــت کشت بهاره چغندر 
در پاییز انجام می شود، افزود: برداشت کشت پاییزه 
چغندر قند نیز از هفته قبل شروع شده و پیش بینی 
می شود از محل کشت پاییزه بین ۱.۱میلیون تن تا 
یک میلیون و ۱۵۰ هزارتن چغندر قند تولید شود. 
سال گذشــته این رقم ۶۹۰ هزارتن بوده و امسال 

تولید چغندر پاییزه ۴۰۰ هزارتن افزایش دارد.
وی تصریح کرد: سال گذشته مجموع تولید چغندر 
بهاره و پاییزه ۳.۸ میلیون تن بوده که امسال این رقم 

به حدود ۵ میلیون تن خواهد رسید.
تولید 8 میلیون تن چغندر قند در ســالجاری 

محقق نمی شود
دانایی درباره مباحث مطرح شــده مبنی بر تولید 
۸ میلیون تن چغندر در سالجاری گفت: امسال به 
این میزان تولید دست پیدا نمی کنیم، دست یابی به 
دوران طالیی تولید نیازمند الزاماتی اســت که در 
صورت رعایت این الزامات طی دو تا سه سال آینده 

به دوران طالیی باز می گردیم.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود با بیان 
اینکه هم اکنون در دوران برداشت شکر هستیم اما 
هنوز وضعیت قیمت و فروش آن مشــخص نیست، 
افزود: به همین جهت این شــکرها تولید و در انبار 
انباشــت می شــود بنابراین ما نمی توانیم شکرها را 
بفروشیم و با کشاورزان تسویه حساب کنیم و همین 
یکــی از عواملی اســت که از رغبت کشــاورزان به 

کشت می کاهد.
دانایی ادامه داد: بعد از تغییر گروه کاالیی شــکر 
و واردات آن با ارز نیمایــی، قیمت مصوب این کاال 
حذف و با توجه به شرایط واردات هرکیلوگرم شکر 

وارداتی بین ۶۲۰۰ تا ۶۳۰۰ تومان به فروش می رسد 
بنابراین االن که شکر وارداتی نرخ مصوب ندارد باید 
برای شکر تولید داخل نیز همین اتفاق بیفتد چون 
در غیر این صورت تولید داخل نمی تواند هم راستا با 

شکر وارداتی حرکت و با آن رقابت کند.
پیش بینی تولید یک میلیون و 300 هزارتن شکر 

در سالجاری
وی تصریح کرد: علی رغم مکاتباتی که با ســتاد 
تنظیم بازار و وزارت صمت داشــتیم هنوز پاسخی 
به این درخواســت ما نداده اند گالیه ما این است 
که چــرا بــرای محصــول وارداتی اینقدر ســریع 
تصمیم گیری می شــود اما تولید داخل تا مدت ها 
بالتکلیف می مانــد در حالی که جهش تولید زمانی 

اتفاق می افتد که تولید داخل پایدار بماند.
دانایی همچنین درباره تولید نیشکر گفت: با توجه 
به احیای برخی مزارع آســیب دیده از سیل، پیش 
بینی می شود امسال بین ۶ تا ۶.۵ میلیون تن نیشکر 
تولید شود که از محل این تولید ۶۵۰ هزارتن شکر 
و از محل تولید چغندر نیز تقریباً همین میزان شکر 
تولید می شــود و در مجموع پیش بینی تولید شکر 

۱.۳هزارتن است.
براساس این گزارش، وزارت جهاد کشاورزی پیش 
از این اعالم کرده بود: کشــت پاییــزه چغندر قند 
در سالجاری ۱۸ هزار هکتار بوده که اواخر فروردین 
ماه جاری این محصول برداشت خواهد شد. همچنین 
برنامه کشــت بهاره ۱۱۰ هزارهکتار است بنابراین 
میزان تولید چغندر قند در سالجاری حدود هشت 
میلیون تن خواهد بود. میزان تولید شــکر از محل 
چغندر قند حــدود ۱.۱ میلیون تــن خواهد بود و 
حداقل ششــصد هزارتن نیز از محل نیشکر تولید 
می شود و درمجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزارتن شکر 

در سالجاری تولید خواهد شد.

تولید ٨ میلیون تن چغندر قند در سال جاری محقق نمی شود

او افزایش قیمت محصوالت لبنــی را منوط به تعیین 
تکلیف قیمت شیرخام دانســت و افزود: افزایش ۱۲ قلم 
محصوالت لبنی مشــمول قیمت گذاری در سال جدید 
منوط به آن است که ستاد تنظیم بازار در ابتدا نرخ شیرخام 

را بررسی و قیمت مصوب را اعالم کند.
این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه قیمت محصوالت لبنی 
به سبب افزایش هزینه های تولید همچون حمل و نقل و 
حقوق و دستمزد باید اصالح شود، اما هم اکنون نمی توان 

درصدی برای آن اعالم کرد.
باکری با اشاره به اینکه کارخانه های لبنی تغییری در 
نرخ خرید شیرخام نداده اند، بیان کرد: در حال حاضر هر 

کیلو شیرخام با نرخ ۲ هزار و ۶۵۰ تا ۲ هزار و ۷۵۰ تومان 
از دامداران خریداری می شــود و خرید شیرخام از سوی 
کارخانه های متوسط و کوچک در استان ها دچار نوساناتی 

شده است.
او با اشاره به اینکه بررسی قیمت تمام شده شیرخام در 
جلسه ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است، بیان کرد: 
پس از بررسی دفاتر قیمت تمام شــده شیرخام و اعالم 
نرخ مصوب، قیمت ۱۲ قلم محصوالت لبنی شامل اصالح 

قیمت، قیمت گذاری می شوند.
دبیر انجمن صنایع لبنی درباره آخرین وضعیت صادرات 
لبنیات اظهار کرد: با توجه به شــیوع کرونا و محدودیت 

ارتباط با کشــور های منطقه و بازار هــای جهانی برآورد 
می شود که صادرات محصوالت لبنی نسبت به سال قبل به 

یک سوم کاهش یافته است.
او درباره آخرین وضعیت صادرات شیرخشــک گفت: 
صادرات شیرخشک به آن میزانی که تصور می شد، صورت 
نمی گیرد و تنها میزان محدودی شیرخشک به عراق صادر 
می شود. دبیر انجمن صنایع لبنی در پایان تصریح کرد: 
در حال حاضر میزان شیرخشــک مازاد در سطح کشور 
در حال آمارگیری است، اما دولت بخشی از مازاد تولید را 
به بازار های هدف صادر می کند و بخش دیگر را هم برای 

ذخایر استراتژیک در انبار ها نگه داری می کند.
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آقای اوپک ایران درگذشت

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران:

حسین كاظم پور اردبیلی كه بود؟

عدم تعیین اولویت تولید در جهت بهره گیری از منابع مالی
یت كشور و ادغام بودن صنعت و تجارت در قالب یک وزارتخانه بنام )صمت(  در كالن مدیر

از عوامل بازدارنده جهش تولید هستند

  حسین کاظم پور اردبیلی نماینده پرسابقه ایران در 
اوپک و معروف به آقــای اوپک ایران پس از چند هفته 

کما در نخستین ساعات بامداد امروز درگذشت.
به گزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذابه نقل 
از تجارت نیوز، حســین کاظم پــور اردبیلی دیپلمات 
باسابقه و برجســته که چندی پیش به دلیل خونریزی 
مغزی در بیمارستانی در تهران به کما رفت، درگذشت. 
وی پر ســابقه ترین مقام ایرانی در اوپک و معروف به 
آقای اوپک ایران بود. حســین کاظم پور اردبیلی متولد ۱۳۳۱ و از نجات یافتگان 
بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اســالمی در تاریخ ۷ تیــر ۱۳۶۰ بود. کاظم پور 
اردبیلی در فاصله ســال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ در کابینــه محمدعلی رجایی، وزیر 

بازرگانی بود، از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ در جایگاه معاونت اقتصادی وزیر امور خارجه فعالیت 
می کرد و از ســال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹ نیز معاونت امور بین الملل وزیر نفت و عضویت 
هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را برعهده داشت. وی در فاصله سال های ۱۳۶۹ 
تا ۱۳۷۴ سفیر ایران در ژاپن بود و از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ نیز نمایندگی ایران در 
سازمان اوپک را برعهده داشت و در اردیبهشت ماه ۸۷، از سمت خود کنار گذاشته 
و بازنشسته شــد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، کاظم پور در سال ۱۳۹۲ با 
وجود دوری مدت دار و تمرکز بر فعالیت در بخــش خصوصی، با حکم بیژن نامدار 
زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، از ســپتامبر ۲۰۱۳ بار دیگر به عنوان نماینده ایران 
در هیات عامل اوپک منصوب شد. وی تا زمان مرگ )۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹( و در 

دولت دوازدهم نیز، نمایندگی ایران در اوپک را برعهده داشت.
او همچنین از سهامداران شرکت صنایع غذایی دلپذیر نیز بوده است.

  مهندس سید جمشید میرسلیمی در گفتگو با 
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا تعیین اولویت تولید 
در جهت بهره گیری از منابع مالی در کالن مدیریت 
کشــور و ادغام بودن صنعت و تجارت در قالب یک 
وزارتخانه بنام )صمت( را مانع  جهش تولید دانست.
به گــزارش  ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا، 
مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران گفت 
:تحقق هــر کاری به دو عامل اصلــی ارتباط دارد ، 
یکی وجود سازو برگ مناسب، و دومی اراده انجام 
آن. وقتی که این دو عامــل در هم بیامیزند قطعاً با 
طی کردن ضرورت شتابندگی مسیر پرش تا نقطه 
جهش، به اهداف مورد وثوق دســت خواهیم یافت 
و ضرورت شــتابندگی مسیر پرش تدارک و تجهیز 
مسیرتا نقطه شــروع جهش اســت و کاری بسیار 

دشوار ،
مهندس میرسلیمی افزود: متاسفانه اکنون سازو 
برگ مناســب مســیر تا نقطه جهش مهیا نیست 
واین سازو برک می بایســت در برنامه ریزی کالن 
به نمایش گذاشته شود و آن اولویت بندی تولیددر 
تقسیم بندی کالن بودجه  است ،که اولویت چندم 

در برخور داری از سازو برگ قرار گرفته است
وی ادامــه اداد :متاســفانه پــس ازچهل ســال 
هنوز اولویت بندی تقسیم سازو برگ در بودجه برای 

اداره کشــوربه وضوح تعیین نگردیده است وبنظر 
من اولیــن قدم تعییــن اولویت بنــدی در ارکان 
مختلف بودجه می باشد و با این روش می توان ساز 

و برگ تولید راتعریف کرد .
مدیرعامل شرکت فریکو در ادامه گفت : کسانی 
که در مسابقات پرش شرکت می کنند قبل از اینکه 
به نقطه پرش برسند حداقل ده تا پانزده متر نرسیده 
به نقطه پرش و بدون ایجاد موانع با سرعت سریع و 
ایجاد شتاب در حرکت تا نقطه پرش بخود میدهند و 
بمحض رسیدن به نقطه ابتدای پرش جهش را انجام 
میدهند که نتیجه این پرش همان جهش است،اما 
زمانی کهدر مسیر آماده سازی و شتاب گرفتن موانع 

ایجاد باشد هم میزان شتاب کاهش پیدا می کند و 
هم زمان طوالنی تر میشــود و شاید به نقطه پرش 
برسد ولی با اندک شتاب و نتواندپرش را انجام دهد 

ودرنتیجه جهش عقیم میماند
این فعال صنایع غذایی افزود : برای تدارک سازو 
برگ و اهمیت جهش تولید همانگونه که عرض شد 

باید اولویت مشخص شود.
در تعیین اولویت بندی ، شاخه مقابل تولید یعنی 
تجارت اگر اولویت برتر را کســب کند و سازو برگ 
اجرا یعنی منابع مالــی و باز بودن بعضی قوانین در 
خدمت تجارت قرار گیرد در اینصورت قطعاً جهش 
تولید تحقق نخواهد یافت . پس در میان شاخه های 
اصلی کالن مدیریت تا زمانی که موضوع سیاســت 
،عدالت ، سیاحت ،تولید،تجارت ،حفاظت و... اولویت 
بندی نشود امکان رسیدن به نقطه پرش و دستیابی 
به جهش امکان پذیر نخواهد بــود  و اما بنظر من 
بزرگترین عامل نرســیدن به جهش دو مانع مهم 
است ، یکی عدم تعیین اولویت تولید در جهت بهره 
گیری از منابع مالی در کالن مدیریت کشور ودوم 
ادغام بودن صنعت و تجارت در قالب یک وزارتخانه 
بنام )صمت( اگر تمهیــدات الزم جهت رفع این دو 
مانع اعمال و سازو برگ مناسب پرش فراهم گردد 

بدیهی است به جهش خواهیم رسید.
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 محمدکریم فضلــی از جملــه کارآفرینان و 
تولیدکنندگان برجسته کشور است که نقش مهمی 
در اشتغال دهها و شاید صدها هزار تن در اقصی نقاط 
ایران دارد. وی همچنیــن در دوران دفاع مقدس و 
شرایط تحریم با صادرات کاال تاثیر مهمی در رشد و 

رونق تولید ملی داشت.
محمدکریم فضلی صنعتگر و کارآفرین برتر کشور، 
پیش از ســال های پیروزی انقالب اسالمی فعالیت 
در بخش خصوصی را آغاز کرد و پس از انقالب نیز 
کوشش خود را در حوزه صنایع افزود؛ درگذشت او 
ضایعه بزرگی است که تاثر تمامی فعاالن اقتصادی 
و صنعتگران را به  همــراه دارد. او در عمر پر بار و پر 
فراز و نشیب خود جز به اعتالی نام ایران و عّزت و 
بزرگی آن نیندیشید و تصویری درخشان از سربازان 
جبهه  تولید در ســنگر مقدس کار و تالش از خود 

برجای گذاشت.
محمدکریم فضلی، کارآفرینی پرتالش، الگوساز، 
سختکوش و مردی از تبار سازندگی و خدمتگزاری 
بود که میراثش اشتغال دهها هزارنفر در اقصی نقاط 
ایران اســت. از جمله موفقیت های وی می توان به 
صادرات کاال به کشورهای مختلف جهان حتی در 
روزگار دشوار تحریم، رونق تولید ملی و اعتالی نام 

ایران اشاره کرد.
همچنین بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ، مردی 
خیراندیش و نیکــوکار بود که عالوه بــر توجه به 
حوزه صنعت و اشــتغال همواره به محرومان توجه 
داشت. کمک های خیرخواهانه او دامنه گسترده ای 
داشت که از آن جمله می توان به ایجاد بنیاد خیریه 
وتخصیص بخشــی از درآمد گروه به این بنیاد در 
جهت یاری رســانی به مردم نیازمند و مشارکت در 

امور اجتماعی نام برد.

 زندگی نامه 
محمد کریم فضلی، متولد هفتم اردیبهشت  ۱۳۱۱ 
خورشــیدی در تویسرکان )اســتان همدان( است 
و نخســتین فعالیت اقتصــادی خــود را در حین 
تحصیل، نزد پدرش که از بازرگانان خوشنام و اهل 
فضل منطقه محســوب می شــد، آغاز کرد و برای 
جست وجوی شــرایط مطلوب تر و شناخت بیشتر 
از وضعیت شــهرهای مختلف همجــوار، به دیگر 
شهرستان های همدان سفر کرد و در شرایط کاری 

مختلف تجربه های موثری به دست آورد.
در این راستا وی راهی تهران می شود تا در محیط 
بزرگ پایتخت، تجربه های بیشتری به دست بیاورد. 

در ابتدای سکونت در تهران، مشکالت از هر سو وی 
را احاطه می کند، اما وی با عزم جدی، مشکالت و 
موانع اصلی را ظرف سه سال برطرف می سازد. وی 
که می بیند کشورهای پیشــرفته با تکیه بر تولید و 
صنعت پویا و فعال به توسعه و پیشرفت رسیده اند و 
ما به رغم همه توانایی ها و ظرفیت های کم نظیرمان، 
به مصرف کننده محصوالت دست چندم آنها تبدیل 
شده ایم، به فکر می افتد که تمامی سعی و تالشش 
را صرف  کند تا در کشور خودش یک کار تولیدی و 
صنعتی بزرگ را پایه ریزی کند تا از این راه سهم خود 

را به میهن و هم میهنانش ادا کند.
پدر فضلی دوره ای به کار صابون ســازی اشتغال 
داشته و او نیز از همین بابت در نوجوانی تا حدودی 
با تولید مواد شوینده آشــنا می شود. بنابراین برای 
آغاز فعالیت تولیدی، به همین زمینه یعنی صنعت 

شوینده گرایش پیدا می کند.
وی پس از جســت وجوهای بســیار بــا افراد و 
شرکت هایی مرتبط می شود که در این حوزه فعالیت 
دارند. سپس خود کارگاه کوچکی دایر می کند و در 
مرحله نخست به ساخت مایع ظرفشویی می پردازند 
که این امر به شکل گسترده تر و منسجم تر در اوایل 

دهه ۴۰ خورشیدی صورت می پذیرد.

 فعالیت های تولیدی، تجاری و صادراتی 
روند رو به رشد فضلی در تولید ادامه دارد تا اوایل 
دهه ۵۰  خورشیدی که شرکت پاکشو را تاسیس می 
کند و همچنان با تالش بسیار به توسعه فعالیت های 
تولیدی ادامه می دهد و هرساله به تعداد کارگران و 
کارمندانشان افزوده شده و آرمان کارآفرینی ایشان 

قدم به قدم تحقق بیشتری می یابد.
بعد از انقالب در دوران دفاع مقدس و در سخت ترین 
شرایط، فضلی عالوه بر تولید، کار صادرات را نیز پی 
گرفت. در آن زمان به دلیل شرایط ویژه جنگ، تعدیل 
نیرو برای بیشتر شرکت ها امری اجتناب ناپذیر بود. 
وی جهت تامین منابع ارزی شرکت، تداوم تولید و 
اشتغال پایدار کارکنان و جلوگیری از تعدیل نیرو، 
دست به کار صادرات زد و توانســت ارز مورد نیاز 
را جهــت تولید تامین کند و به ایــن ترتیب هم از 
تعدیل نیروها جلوگیری کرده و هم به فعالیت های 

کارآفرینانه و اشتغال زایی مولد خود ادامه داد.
در نهایت این کوشــایی به گســترش و توســعه 
شرکت پاکشو و ســپس به تاسیس »گروه صنعتی 
گلرنگ« منجر می شــود که کریم فضلی، ریاست 
هیات مدیره این گروه صنعتی را به عهده داشت. در 
این دوره انواع شامپو، مایع دستشویی، خمیردندان، 
دستمال کاغذی و به عبارتی تقریبا بیشتر محصوالت 
بهداشــتی و شــوینده با برندهای مختلفی چون 
گلرنگ، اوه، ســافتلن و… در ســطح گسترده و با 
کیفیت مطلوب به بازار کشور عرضه می کند تا امروز 
که »گروه صنعتی گلرنگ« یکی از مهم ترین گروه 

)هلدینگ( های تولیدی کشور است.

بنیانگذار گروه گلرنگ و افق کوروش در گذشت

وری بر زندگی  مر
یم فضلی حاج محمد كر
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دعوت وزارت بهداشت از هموطنان 
برای شركت در بسیج جهانی شیر

قریب به بیست سال اســت که اول ماه ژوئن 
میالدی مصادف بــا ۱۲ خرداد به پیشــنهاد 
ســازمان جهانی خوار و بار)FAO( و با اعالم 
ســازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی شیر 

جشن گرفته می شود.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، 
در سال گذشته بیش از ۶۰ کشور در این جشن 
جهانی شرکت کرده بودند و بیش از ۴۰۰ برنامه 

مختلف در این روز برگزار کرده اند.
این در شــرایطی اســت که ایــران یکی از 
پیشروترین کشــورها در برنامه های ترویجی 
مصرف شــیر به عنوان غذای کامل و متضمن 
سالمت جامعه بخصوص در اجرای برنامه شیر 

مدرسه بوده است.
جشــن روز جهانی شیر در ســال ۲۰۲۰ در 
حالی برگزار خواهد شد که ایران برای اولین بار 

به بسیج جهانی شیر پیوسته است.
شیوع ویروس کرونا و فقدان فرصت مناسب 
برای بزرگداشت این روز در سطح مورد انتظار و 
اجرای برنامه ها و رویدادهای فیزیکی و حضوری 
ناشی از محدودیت های ناشی از فاصله گذاری 
اجتماعی، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت را 
بر آن داشــت تا این روز را در فضای مجازی با 
گسترش فرهنگ مصرف شیر و محصوالت لبنی 
همچون ماست، کشک کم نمک، پنیر و دوغ کم 
نمک و دعوت از خانواده های ایرانی برای حضور 

در این جشن، گرامی بدارد.
شعار ایران در این بسیج آموزشی، »شیر سالم 

بنوش؛ با کرونا بجنگ« است.
دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت در 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی 
یک دهه گذشته با برگزاری بسیج های آموزش 
همگانی تغذیه سالم و جشــنواره های شیر و 

سالمت همواره در ارتقای فرهنگ و دانش تغذیه 
ای جامعه پیشگام بوده و حفظ و تداوم این برنامه 
ها و سیاســت های افزایش دسترسی به شیر و 
تضمین امنیت غذایی جامعه در سیاســتهای 

اجرایی خود همواره مدنظر دارد.
امسال نیز امید می رود جامعه ایرانی با مصرف 
شــیر و انواع محصوالت لبنی به میزان الزم و 
کافی، سالمت خود را با تقویت سیستم ایمنی 
بدن در پیشــگیری و مقابله بــا ویروس کرونا 
تضمین نمایند. مصرف ایــن محصول مغذی 
به عنوان یک غذای کامــل در همه گروه های 
سنی بویژه کودکان و نوجوانان، مادران باردار و 
سالمندان و همچنین بیماران مبتال به دیابت، 
فشــار خون باال و ســرطان توصیه می شود. 
متاسفانه سرانه مصرف شیر طی سالهای گذشته 
به علل مختلف کاهش یافته و از استانداردهای 
جهانی بیش از پیش فاصله گرفته است و همین 
امر می تواند زمینه ســاز شــیوع بیماریهایی 
همچون فشار خون باال، سرطان، پوکی استخوان 
و حتی شکستگی های متعدد استخوانی شود. 
همچنین، کاهش مصرف شــیر در جامعه می 

تواند منجر به کوتاهی قد نسل جدید نیز شود.
لذا، دفتر بهبــود تغذیه جامعــه که همواره 
دغدغه اصالح الگوی مصرف و از جمله ســرانه 
مصرف شــیر و لبنیات را در خانوارهای ایرانی 
دارد، از کلیه هموطنان برای شــرکت در این 
عزم عمومی همگام با بسیج دنیا با توجه بیشتر 
به این محصول بــا ارزش خدادادی دعوت می 
کند. جهت دسترســی به مطالبی در خصوص 
خواص شــیر و لبنیات می توانید به نشــانی 
 سایت دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت
http : / /nut .behdasht .gov . i r / 

مراجعه کنید.

مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری آمارانت 
مطرح کرد:

ایجاد یک پنجره واحد در دولت
یع  برای هماهنگی وتصمیم گیری و تسر

امور تولیدكنندگان می تواند در جهش 
تولید موثر باشد

  بهزاد محمدی بختیاری در 
گفتگو با کارآفرینی و صنعت غذا 
گفت : عواملی چــون نیروی کار 
ی  ز ســا مــی  بو  ، متخصــص
صنایع،تامیــن نقدینگی،دانش 
فنی، توجه به مواد اولیه و ایجاد 
یک پنجره واحد جهت هماهنگی 
ســازمان های مختلف دولتی می تواند در جهش تولید موثر 

باشد.
مدیرعامل گروه  توســعه ســرمایه گذاری آمارانت تصریح 
کرد: نیروی کار ماهر و متخصــص و تحصیلکرده جز مولفه 
های تاثیر گذار در تولید محســوب می شود  که این مسئله 

خوشبختانه  در کشور ما کمبودی احساس نمی شود.
محمدی بختیــاری  افــزود: نکته یگــری در بحث جهش 
تولید حائز اهمیت اســت توجه به شــرکتهای دانش بنیان، 
پژوهشگاههاســت و می توان با مهندســی معکوس و بومی 
سازی تکنولوژی بسیاری از معضالت و کمبودها را جبران کرد.
این فعال صنایع غذایی ادامه داد: بحث تامین نقدینگی نیز در 
رونق و جهش تولید از اهمیت باالیی برخوردار است ، همچنین 
پایش نیازمندیهای صنایع مختلف کشور به دلیل محدودیت 

منابع از ارکان مهم تاثیر گذار در تحقق شعار سال است.
وی همچنین گفت : در بحث دانش فنی و مواد اولیه کشــور 
بسیار غنی و مستعدی هســتیم به طوریکه با توجه به منابع 
طبیعی که در کشــور وجود دارد،می توان در صنایع پایین 
دستی و باال دســتی مورد اســتفاده قرار گیرد، ضمن اینکه 
با فرآوری و ایجاد ارزش افزوده،اشــتغالزایی فراوان و تامین 
زنجیره مواد اولیه صنایع مادر تخصصی کوچک و متوســط 
جهش چشــمگیری در تولید صورت خواهد پذیرفت و این 
عالوه بر جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشــور می تواند 
منابع ما را از خام فروشی رهایی بخشد. و سرمایه گذاری کرد 
که یکی از همین بخش ها صنعت غذا و کشــاورزی است که 

می تواند به صنعت و تولید کمک کند.
بهزاد محمدی بختیاری افــزود :نکته دیگر که در تولید مهم 
است، ایجاد یک پنجره واحد بین سازمان هاست چرا که کشور 
ما دارای یک اقتصاد دولتی است  و خیلی از مسائل در اختیار 
دولت است و با ایجاد این پنجره واحد می توان برای تسریع 
در تولید و جلوگیری از اتالف وقت و ایجاد وقفه از بسیاری از 

موازی کاری ها و عدم هماهنگی ها  جلوگیری کرد.
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خبـر

براساس قانونی نانوشــته در کالن اقتصاد ایران 
وقتی از تولید صحبت می کنیم؛ بسیاری ناخودآگاه 
به صنایع ســنگین توجه دارند و رونق تولید را در 
صنایع باالدستی جست وجو می کنند که البته کار 
اشتباهی هم نیســت، اما نکته اصلی این است که 
تکمیل زنجیره تولیــد می تواند ارزش افزوده برای 
کشــور ایجاد کند نه تولید در صنایع باالدستی و 

فروش مواد اولیه خام.
در حالی که بسیاری از صنایع در حال حاضر در 
رکود نسبی به سر می برند، یکی از بخش هایی که 
امروز می توانیــم به آن توجه ویژه داشــته و برای 
تحقق فرمایشات رهبری از آن بیشترین استفاده را 
داشته باشیم، صنایع غذایی در ایران است، صنایعی 
که سهم باالیی از گردش اقتصادی و تولید ناخالص 

ملی کشورمان را به خود اختصاص داده اند.
این صنعت مهم و پیشــرو نقش بســیار تعیین 
کننده ای در توسعه اقتصادی کشور بویژه در شرایط 
حساس و استراتژیک فعلی ایران ایفا می کند. به این 
دلیل که توجه به این بخش از اقتصاد کشور عالوه بر 
تامین نیازهای داخلی و امنیت غذایی فرصتی برای 

ارزآوری با صادرات خواهد شد.
براســاس آمارهای موجود بیــش از ۱۰ درصد 
از ارزش افــزوده بخش صنعت کشــور از تولیدات 
صنعت غذایی تامین می شود و در سال ۹۷ صادرات 
محصوالت تبدیلی کشــاورزی و مواد غذایی ایران 
به ۵/۵ میلیارد دالر رسید که با وجود تحریم های 

شدید علیه ایران این رقم قابل توجه است.
درحال حاضر حدود ۹۵ درصد مواد غذایی مورد 
نیاز کشــور در داخل تولید می شــود و هم اکنون 
به طور متوسط ساالنه حدود ۱۳۰ میلیون تن مواد 
غذایی در کشــور از ســوی تولیدکنندگان داخلی 
تولید می شــود. براســاس پتانســیل های موجود 
امکانات باالیی برای صادرات در اختیار داریم.  بازار 
۴۰۰ میلیون نفری اطراف ایــران یکی از بهترین 
فرصت ها برای رونق صادرات غیرنفتی با استفاده از 
نیاز غذایی آنهاست و می توانیم با افزایش بهره وری 
و ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی از این 
تقاضای بالقوه استفاده ای مناسب در راستای اهداف 

تعیین شده سال جهش تولید گام برداریم.
رسیدن به نرخ رشد ساالنه ۲۲درصدی صادرات 
غیرنفتــی از اهداف اصلی برنامه ششــم توســعه 
صادراتی نیز محســوب می شــود. اما صنعت غذا 

به عنوان یکی از رشته های صادرات  محور همچنان 
با چالش های بسیاری در  این بخش روبه رو است و 
برای تحقق اهداف صادراتی پیش بینی شده برای 
سال جاری باید راهکارهای اساسی برای  این بخش 

در نظر گرفت.
با توجه به کاهش آهنگ رشد جمعیت و کاهش 
قدرت خرید مصرف کنندگان داخلی ادامه رشــد 
و توسعه  این صنعت مســتلزم حضور در بازارهای 
منطقه اســت. از جمله مهم ترین بازارهای منطقه 
بــرای صــادرات موادغذایی  ایران ســه کشــور 

روسیه، عراق و عمان است.
بررســی ســاختار رقبا در بازار و ارزیابی شرایط 
عرضه و تقاضا در بازارهای بین المللی از محورهای 
اساسی موردنیاز برای حضور موفق این صنعت در 
بازارهای بین المللی و بویژه کشــورهای همسایه 

است.
طبق برآوردها گردش مالی مواد غذایی در ایران 
حدود ۱۰۰ میلیارد دالر است. بررســي ها نشان 
مي دهد صنایع غذایي باالترین سهم را در ایجاد 
اشتغال در کشور داشــته است و پیش بیني ها 
بر این نکته استوار اســت که این بخش امکان 
توسعه اشــتغال در اقتصاد کشــور را بیش از 
سایر بخش هاي صنعتي خواهد داشت . صنایع 
غذایی با بیش از ۲۵۰۰ کارگاه تولیدی در بین 

۱۳ هزار کارگاه صنعتی با ده نفر کارگر و بیشتر، 
بزرگ ترین صنعت کشور از لحاظ تعداد، ارزش 

افزوده و میزان اشتغال زایی محسوب 
می شود. صنایع غذایی به تنهایی 

۱۶/۸ درصــد از کل اشــتغال 
صنعتی کشــور را از آن خود 

کرده اند. در صورت حمایت 
کافی، این بخــش امکان 
توسعه اشتغال در اقتصاد 
کشور را بیش از سایر 
بخش هــای صنعتی 

خواهد داشت.
اصالح نظام بانکی، 
نیــن  ا قو صــالح  ا
تأمیــن اجتماعی، 
اصــالح قوانین کار و 

اصالح قوانین مالیاتی 
از ملزومات بسترســازی 

برای یک حرکت رو به رشد در حوزه تولید صنعت 
غذاست.

کاهش ســود بانکی برای تولید کنندگان صنایع 
غذایی و کاهــش مالیات عملکــرد جهت صنایع 
غذایی و ایجاد صندوق بیمه برای واحدهای صنایع 
غذایی از نیازهای اساســی تولیدکنندگان در این 

صنعت است.
مبارزه با رانت و فساد، مبارزه با قاچاق موادغذایی، 
رفع موانع و مشکالت بنگاههای صنعتی کوچک و 
شــهرک های صنعتی، در نظرگرفتن تسهیالت و 
مشوق های الزم برای تولیدکنندگان، رفع مشکالت 
تامین مواد اولیه و دسترسی آسان و نیز حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان در این راستا می تواند 
شــرایط را برای حضور موفق تــر و پررنگ تر این 

صنعت در سال جهش تولید مهیا کند.
در حال حاضر یکــی از مشــکالت صنعت غذا 
کمبــود نقدینگی برای اصالح 
زیر ساخت ها ، تأمین مواد 
اولیه درجه یک و خرید 
دستگاههای بسته بندی 

نوین است .
از آنجا کــه مواد اولیه 
این صنعــت محصوالت 
فصلــی اســت، در زمان 
خــاص و کوتاهــی باید 
ر  مــی مقــدا تما

 مشکالت و موانع تولید
در صنعت غذای ایران و استفاده از ظرفیت های بینظیر این صنعت
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به همت پژوهشگران جهاد دانشگاهی؛

آب نبات فراسودمند زرشک 
با خاصیت تصفیه خون ثبت اختراع شد

آب نبات فراسودمند زرشــک با خاصیت تصفیه خون و 
کمک به خون سازی به همت جهادگران مجتمع تحقیقات 
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در سامانه 

مالکیت فکری کشور به ثبت رسید.
این محصول فراســودمند توســط مهندس محســن 
پویان مدیــر مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــی 
جهاددانشگاهی و دکتر ساره حسینی عضو گروه پژوهشی 
تولیــد و فرآوری گیاهان اســتراتژیک جهاددانشــگاهی 
خراســان جنوبی و با همکاری دکتر امیر حسین الهامی 
راد عضو هیــات علمی دانشــگاه آزاد واحد ســبزوار به 
عنوان اختراع در ســامانه مالکیت فکری کشور به شماره 

۱۰۰۲۸۷  ثبت شد.
آبنبات شــیرین موجود در بازار از مخلوط غلیظ شکر با 
آب به همراه افزودنی های طعم دهنده و رنگ دهنده ساخته 

شده است.
شکر موجود در این آب نبات ها باعث فساد دندان شده و 
همچنین بــا افزایش قند خون احتمــال ابتال به دیابت را 
افزایش می دهد. عالوه بر آن مــازاد قند محصول در بدن 
به چربی تبدیل شــده و موجب افزایــش تدریجی چربی 
و تری گلیسیرید می شــود که عامل ابتال به اضافه وزن و 

چاقی است.
رنگ خوراکی دارای نانو ذرات اکسیدتیتانیوم موجود در 
آب نبات نیز منجر به کاهش توانایی ســلول های روده در 
جذب مواد مغذی می شود و همچنین توانایی روده در برابر 

عوامل بیماری زا را تضعیف می کند.
آب نبات هــای رژیمی که در ســال های اخیر بــه بازار 
آمده است، با شــیرین کننده هایی مانند ایزومالت، استویا 
و ســوکرالوز تهیــه شــده اند و غالبــا از رنگ دهنده ها و 
طعم دهنده های غیرطبیعی در فرایند تولید آن ها استفاده 

می شود.
در فرموالسیون آب نبات فراســودمند زرشک از عصاره 
زرشک به عنوان رنگ دهنده و طعم دهنده طبیعی استفاده 
شــده که محصول مورد نظر را به یک فرآورده فراسودمند 

تبدیل کرده است.
زرشــک دارای ترکیب فعالی به نام بربامین اســت که 
از قلب در برابر آســیب های بافتی جلوگیــری می کند. با 
کاهش میزان ســاکارز در فرموالســیون این محصول از 
افزایش قند خــون و همچنین افزایش وزن پس از مصرف 
محصول ممانعت می شود. بنا بر اعالم روابط عمومی جهاد 
دانشــگاهی، این محصول قابلیت تولید در کارخانه برای 
مصارف داخلی و همچنین صــادرات به بازارهای هدف را 
داشته و قابلیت جایگزینی با آب نبات معمولی موجود در 
بازار را دارد، عالوه بر این محصول مذکور با افزایش تمایل 
مصرف کنندگان به استفاده از میوه زرشک باعث افزایش 

بهره وری این میوه نیز می شود.

مورد نیاز از کشــاورزان که تمایلی به فروش 
قسطی و نسیه ندارند نقدی خریداری شود و 
به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت 
به زمانی طوالنی نیــاز دارد. بنابراین یکی از 
بزرگترین مشــکالت تولیدکنندگان به ویژه 
در صنایع غذایــی حجم کالن ســرمایه مورد 

نیاز است.
یکی از مهم ترین مشکالتی که در دوران رکود 
پررنگ تر شده و تاثیر به سزایی بر روی عملکرد 
بنگاه های تولیدی داشته است، مشکالت تامین 
مالی و نقدینگی این بنگاه هاست. از سوی دیگر، 
کمبود منابع مالی صنایع غذایی و عدم کارایی 
بازار ســرمایه، موجب باال رفتــن هزینه های 
تامین مالی در تولیــد صنایع غذایی در ایران 
شده اســت. به طوری که در مقایسه با رقبای 
خارجی، رقابت پذیــری صنعت غذا را کاهش 

داده است.
کوچک بــودن اراضی کشــاوزی، یکپارچه 
نبودن، هدر فت منابــع آبی و محدودیت های 
مالی کشــاوزان را دچار مضیغه کرده و باعث 
می شود دالالن و واســطه ها فعال شوند. در 
این میان هزینه های حمل و نقل باال می رود 
و کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب 

حمل و نگهداری پایین می آید.
در شــرایطی که بحران کرونــا جهان را فرا 
گرفته اســت تامین مــواد غذایــی موردنیاز 
مردم که از کاالهای اساســی اســت قطعا در 
اولویت اســت و بنابراین تقاضا برای بسیاری 
از موادغذایــی بیشــتر از گذشــته اســت و 
تولیدکنندگان در سنگر تولید بیش از گذشته 
با تالشــی مضاعف به تولید و تامین نیازهای 

اساسی مردم مشغولند.
از پیامدهــای بحران جهانی کرونا اینســت 
که تولیدکنندگان مواد غذایی فاســد نشدنی 
احتماال با افزایش تقاضا مواجه خواهند شــد؛ 
موضوعی که تاکنــون در تقاضای حبوبات در 

سراسر جهان مشاهده شده است.
طبعا بســیاری از موادغذایی که خواص آن 
ها برای تقویت سیستم ایمنی بدن برای مردم 
روشن شده است و با توجه به همه گیری این 
ویروس و نقــش مهم ارزش تغذیــه ای مواد 
غذایی، تقاضا برای این نوع مــواد غذایی باال 
خواهد رفت که قطعا تالش و مجاهدت مضاعف 

تولیدکنندگان را می طلبد.
 تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 
همواره یکی از بنیادی ترین نیازهای تولید بوده 
و هست. موضوعی که بویژه در شرایط سخت 
و حساس فعلی که بشــدت تولیدکنندگان را 

تحت فشار قرار داده باید در اولویت برنامه های 
دولت قرار گیرد. هدایت نقدینگی به سوی بازار 
سرمایه از ضرورت های کمک به رونق تولید در 

صنعت غذاست.
 اعطــای تســهیالت بانکی بــه بنگاههای 
اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی 
الزمه کمک به چرخه تولیــد و جلوگیری از 
رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی 
و بویژه کمک به تولیدکنندگانی اســت که با 
برنامه، هدف و ایده های نــو و عملیاتی وارد 
عرصه تولید شده اند و یا پژوهشگران و شرکت 
های دانــش بنیان که طرح هــای عملیاتی و 
نوآورانه مورد نیاز کشــور را مایلند به عرصه 

تولید وارد کنند.
اســتفاده از حداکثر ظرفیت صندوق های 
ســرمایه گذاری برای طرح هــا و پروژه های 
تولیدی از ابزارهای مهم تامین سرمایه تولید 
است که باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه 

گذای تزریق شود.
برای اینکه فعاالن اقتصادی بتوانند نسبت به 
ورود به فضای کسب وکار و انجام سرمایه گذاری 
ترغیب شده و برای آن برنامه ریزی نمایند ثبات 
ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین کننده است. 
بعالوه عدم امکان پیش بینی وضعیت ارزی نیز 

میتواند امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند.
در شــرایط فعلی باید زمینه فعالیت بخش 
خصوصی را فراهم کرد اما در کنار آن نیز باید 
از اقشار ضعیف جامعه حمایتی مستقیم  شود.

پتانسیل و ظرفیت تولید باال، تنوع اقلیمی و 
تولیدی، انحصار تولید در برخی محصوالت و 
وجود مزیت نسبی در تولید برخی محصوالت 
کشــاورزی از مزیت های مهم ایران نسبت به 
بسیاری از کشــورها برای حضور در بازارهای 
جهانی است که استفاده از این فرصت بینظیر 
مستلزم یک عزم جدی برای رفع محدودیت ها 

و موانع این صنعت است. 

دکتر مهدی کریمی تفرشــی رئیس 
هیات مدیره خانــه صنعت، معدن 
وتجــارت جوانان تهــران، رئیس 
هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان 
محصوالت غذایی کشور، عضو هیات 
مدیره کنفدراســیون صنعت ایران، 
نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم 
و فناوری غالت ایران، مشاور عالی در 
کمیته فناوریهای نو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اسالمی، 

کارآفرین برتر جهان اسالم
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گفتوگو

گفتگوي ماهنامه صنعت غذا با مهندس فریدون قدس

 شرکت سامانه اندیشمند پگاه »ساپ« به عنوان یک 
سازمان دانش بنیان در عرصه تولید نرم افزار »برنامه ریزي 
منابع سازماني« به این توفیق دست یافته است، که نظرات 
مدیران و خبرگان در صنایع تولیدي و توزیعي را در قالب 
نرم افزار ERP طراحي و اجرا نماید. بهره گیري از سال ها 
تجربیات خبرگان این عرصه و بومي سازي علوم روز دنیا دو 
ویژگي بارز نرم افزار ساپ است که وجه تمایز آشکاري با 

سایر نرم افزار هاي مشابه ایجاد نموده است. 
گفتگوي خواندني ماهنامه صنعت غذا با مهندس فریدون 
قدس، مدیریت شرکت دانش بنیان سامانه اندیشمند پگاه 
داشتیم که توجه خوانندگان محترم را به آن جلب مي کنیم. 
 لطفا کمي در خصوص تاریخچه و نحوه راه اندازي 

ساپ بفرمائید. 
سابقه تفکر ایجاد سیستم یکپارچه ساپ به سال ۱۳۶۴ 
باز مي گردد. زماني که اولین کامپیوتر شــخصي تولید 
کمپاني IBM با هارد ۲۰ مگا بایت در اواســط دهه ۶۰ 
خریداري و به ایران وارد گردید. انجام پردازش هاي مربوط 
به فروش محصوالت شامل سهمیه مشتریان، سفارشات و 
اداره امور پرسنلي با استفاده از این سیستم انجام مي گردید. 
در ســال ۱۳۷۳ اولین نوت بوک هاي کشور جهت ثبت 
فرایندهاي فروش توسط فروشندگان به ایران وارد گردید. 
این رویه با توسعه بهره گیري از فناوري هاي جدید ادامه 
پیدا کرد و در سال ۱۳۸۱ فروشندگان با بهره گیري از هند 
هلد و توسط سیستم ارتباط از راه دور فرایندهاي فروش 
را انجام مي دادند. در ســال ۱۳۸۵ اولین نسل از سیستم 
برنامه ریزي منابع سازماني یکپارچه » ERP » راه اندازي 
گردید. توسعه هم راه با فناوري هاي نوین جهان به دلیل 
وجود روحیه یادگیرندگي باال در تفکر مدیریتي ســاپ 
مهم ترین عامل توفیق این نرم افزار مي باشد. نهایتا در سال 
۱۳۹۶ برند تجاري ساپ به عنوان یک شرکت تولید کننده 
»برنامه منابع سازماني« ثبت و معرفي گردید. در همان سال 
با ارزیابي معاونت علمي و فناوري نهاد ریاست جمهوري 
به عنوان شرکت دانش بنیان برگزیده شد. بهره گیري از 
تکنیک هاي هوش مصنوعــي در فرایندهاي عملیاتي و 
اجرایي ماژول هاي ساپ به همراه استفاده از هوش تجاري 
BI در گزارشات مدیریتي ویژگي منحصربفردي را ایجاد 
نموده است که نرم افزار ساپ را به عنوان یک نرم افزار پیشرو 

معرفي مي نماید. 
بي شــک مي توانــد مدعي بــود که ERP ســاپ 
تخصصي ترین نرم افزار در حوزه فروش، پخش و به ویژه 
فروش مویرگي است. وجود ماژول هاي فروش، انبار، توزیع، 
نقشه و ســایر ماژول هاي که بر گرفته از نیازها و فضاي 
عملیاتي شرکت هاي فروش و توزیع کاال در ایران است 

دلیل این ادعا مي باشد. 
قابل توجه است که ماژول تولید سیستم ERP ساپ 

نیز با بهره گیري از ماژول هاي کاربردي مانند: ماژول ارتباط 
با تامین کننده، تولید، نگهداري و تعمیرات و سایر ماژول 
هاي وابسته به تولید نیز بر مبناي بومي سازي علوم روز دنیا 
به گونه اي طراحي شده است که کلیه فرایند تولید در هر 
لحظه قابل ردگیري است. برآورد بهاي تمام شده، صورت 
هاي مالي آنالین، کنترل ظرفیت خطوط تولید و... از جمله 

نتایج بهره گیري از ماژول تولید مي باشد. 
ERP ساپ داراي ماژولهاي متنوعي مي باشد که به 
صورت یکپارچه طراحي شده است. طراحي فرایند محور 
عملیات در سیستم مدیریت منابع سازماني ساپ عاملي 
است که کنترل لحظه اي را در تمام فرایند ایجاد نموده 
است. برنامه طراحي شده در ماژول هاي سیستم ساپ 
بر گرفته از تجربیات عملیاتي است که ناشي از سال ها 
فعالیت در عرصــه تولید، فروش و توزیــع مواد غذایي 
مي باشد. این مهم باعث گردیده است که برنامه ساپ در 
کلیه عملیات تولید و توزیع مانند مشاوري خبره در کنار 

مدیران و سایر کاربران باشد. 
 چشم انداز ساپ را چگونه ترسیم مي کنید؟ 

ما بر آنیم که با بهره گیري از بروزترین تکنولوژي و 
رویکردهاي علوم مدرن در تولید نرم افزار»برنامه ریزي 
منابع سازماني« نیازهاي مشتریان را به بهترین نحو 
پاسخگو باشــیم. ما با بهره گیري از نظرات خبرگان 
صنایع تولیدي و توزیعي به بومي سازي دستاوردهاي 
نوین جهاني در راستاي عرضه محصولي منحصر بفرد 
پرداخته ایم. تعهد به درخواست ها و امنیت مشتریان 
با بکارگیري کارآمد ترین پروتــکل هاي امنیتي در 
راستاي محافظت از اطالعات مشتریان اولویت نخست 
ما است. بزرگ ترین سرمایه ساپ، پرسنل دانشي است 
که همواره در جهت دانش اندوزي و دانش افزایي کوشا 
هستند. ساپ مدعي اســت که با رعایت پارامترهاي 
زنجیره تامین پایدار، پیش از توجه به کســب سود، 
دوستدار محیط زیســت و پاســخ گوي مسئولیت 

اجتماعي است. 

 در خصــوص ماژول هاي ســاپ توضیحاتي را 
بفرمائید. 

ماژول هاي ساپ شامل مدیریت فروش، مدیریت تولید، 
مدیریت انبارها، نگهداري و تعمیرات، مدیریت لجستیک، 
مدیریت مالي، مدیریت منابع انساني، تبلت، نقشه، هوش 
تجاري BI و مدیریت زنجیره تامین اســت که در ادامه 

توضیح مختصري در مورد هر کدام خواهم داد: 
مدیریت فروش

فروش از پیچیده تریــن وچالش برانگیز ترین مباحث 
کســب وکار اســت، از همین رو مدیریت آن نیز کاري 
چالش آفرین محسوب مي شود که ظرافت هاي خاص خود 
را مي طلبد. مدیران فروش عهده دار شغلي دشوار و پیچیده 
هستند که نیازمند آموزش حرفه اي، تعهد بسیار باال، درک 
کوچک ترین موقعیت ها و نیازهاي بازار است. بر همین مبنا 
راهکارهاي فروش ساپ یکي از کاربردي ترین ماژول ها در 
شرکت هاي پخش و فروش مي باشد. راهکار هاي فروش 
ساپ عالوه بر پشتیباني از انواع روش هاي فروش مانند 
 ،)SMART( فروش گرم، فروش سرد و فروش هوشمند
این توانایي را براي ســازمان ها ایجاد مي نماید که انواع 
رویکرد هاي فروش اعــم از فــروش اینترنتي، ویزیت 
حضوري، تلفني و سایر رویکرد هاي فروش را پشتیباني 
نمایند. ساپ با ارائه برنامه ها و گزارشات مورد نیاز مدیران 
فروش، آنها را در راستاي تحقق اهدافشان یاري مي نماید. 
برنامه ها و گزارشات ارائه شده در این راهکارها بابهره گیري 
از تجربیات مدیران فروش و استفاده از به روز ترین سیاست 
هاي فروش طراحي شــده است. که با ســایر راهکار ها 

ارتباطي یکپارچه دارد. 
مدیریت تولید

مدیریت تولید، عملکردي است که عهده دار مسئولیت 
برنامه ریزي تاکتیکي و راهبــردي فراورده هاي موجود 
و جدید یک شرکت اســت. مدیریت تولید یک فعالیت 
درون سازماني است که از پیش بیني و برنامه ریزي براي 
محصوالت تشکیل مي شود. مدیران تولید همواره دغدغه 

یت شركت دانش بنیان سامانه اندیشمند پگاه مدیر
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کنترل خطوط تولید، افزایش راندمان تولید، محاســبه 
قیمت تمام شده و بســیاري از فعالیت هاي مهم دیگر 
را دارند. در صورتي که همه این فعالیت ها به درســتي 
انجام شود، منجر به افزایش درآمد، افزایش سهم بازار و 
افزایش حاشیه سود خواهند شد. از طرف دیگر یک مدیر 
تولید باید در مورد تحلیل بازار و کارایي ها و ویژگي هاي 
محصول مسئولیت پذیر باشد. راهکار مدیریت تولید ساپ 
عملیات تولید و گزارشــات را به صورت اتوماتیک انجام 
مي دهد. راهکار مدیریت تولید ساپ داراي ویژگي هاي 
منحصر بفردي است که مدیران به جاي صرف زمان براي 
برنامه ریزي و تهیه گزارشات به تحلیل و تصمیم گیري 
مي پردازند. از دیگر ویژگي هاي منحصر بفرد ماژول تولید 
ساپ ارتباط همزمان با تامین کننده و توزیع کننده است 
که در این ارتباط جریان اطالعات الزم بین آنها ردوبدل 

مي شود. 
مدیریت انبارها

یکي از مهم ترین بخش هاي ســازمان هاي تولیدي و 
توزیعي واحد انبار است. انبار به فضایي اطالق مي گردد که 
با بهره برداري از یک سیستم صحیح طبقه بندي و تنظیم، 
جهت نگهداري از انواع محصوالت شامل ملزومات، مواد 
اولیه، کاالي ساخته، کاالي نیمه ساخت، و سایر فراورده ها 
استفاده مي شود. ساپ با ارائه راهکار تخصصي در خصوص 
انبار به ارائه برنامه هاي تخصصي در این حوزه پرداخته 
است. انبار به عنوان واحدي که از بخش قابل توجهي از 
سرمایه هاي مادي سازمان ها را نگهداري مي کند همواره 
مورد توجه مدیران مي باشد. کنترل موجودي انبار، هزینه 
هاي انبار داري و نگهداري، چیدمان و بسیاري از مسائل 
دیگر از جمله دغدغه هاي مدیران مربوطه در این حوزه 
مي باشد. راهکار انبار ســاپ با ارائه برنامه هاي کاربردي 
برنامه ریــزي موجودي ها و کنترل فراینــد انبار را براي 
مدیران تسهیل کرده است و به گونه اي عمل مي کند که 
موجودیها به هنگام و به اندازه در اختیار سیستم تولید و 

فروش قرار مي گیرد. 
مدیریت لجستیک

فرایند انبارداري، توزیع و خرید ملزومات براي سازمان 
هاي تولیدي و خدماتي از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 
گزارشــات مربوط به کنترل موجودي انبار و هزینه هاي 
مربوطه، امکانات و هزینه هاي واحد توزیع و گزارشات مورد 
نیاز براي ارزیابي عملکرد پرسنل انبار و پخش تنها بخشي از 
فعالیت هاي مدیران لجستیک مي باشد. راهکار ساپ با انجام 
پیچیده ترین فعالیت هاي کنترل موجودي، برنامه ریزي 
مســیرهاي توزیع و ارائه گزارشــات مورد نیاز در واحد 
لجستیک، مدیران را در کاهش هزینه ها و افزایش بهروري 
سازمان مربوطه یاري مي دهد. سیستم توزیع هوشمند یکي 
از برجسته ترین راهکارهاي ساپ است که به مدیران توزیع 
کمک مي کند تا هوشمندانه و بدون دخالت عامل انساني 

برنامه ریزي خود را در سراسر کشور انجام دهند. 
مدیریت مالي

مدیریت مالي، مدیریت بر منابع و مصارف سازمان است. 
مدیران مالي به دنبال افزایش سود سازمان مربوطه )در 
کوتاه مدت( و افزایش ثروت ســهامداران )در بلندمدت( 

مي باشند. مدیران مالي همچنین مسئول سالمت مالي 
سازمان نیز هستند. آنها گزارشات مالي را تهیه، فعالیت 
هاي سرمایه گذاري را هدایت، استراتژي ها را توسعه داده و 
براي رسیدن به اهداف مالي بلندمدت سازمان برنامه ریزي 
مي کنند. نقــش مدیر مالي با توجه به پیشــرفت هاي 
تکنولوژیکي و نرم افزاري در حال تغییر است. در گذشته 
وظیفه اصلي مدیر مالي ثبت و تهیه گزارشات مالي سازمان 
بوده است. راهکار مدیریت مالي ســاپ با ارائه ثبت ها و 
گزارشات حســابداري تمرکز مدیران را بر روي تحلیل 
داده ها و ارائه مشاوره به مدیران عالي براي حداکثر سازي 
سود و افزایش ثروت سهامداران معطوف ساخته است. این 
سیستم با تهیه صورت سود و زیان آنالین همراه قیمت 
تمام شده آنالین، کلیه فعالیت هاي سازمان را رصد کرده 

و به لحظه در اختیار مدیران مالي قرار مي دهد. 
مدیریت منابع انساني

نیروي کار، مهم ترین ســرمایه و دارایي هر شــرکتي 
محسوب مي شود. از این رو الزم اســت، براي پیشرفت 
شرکت و دســتیابي به اهداف آن، این سرمایه هاي مهم 
مدیریت شوند. مدیریت منابع انســاني در هر شرکتي 
این وظیفه را عهده دار اســت. به همیــن دلیل مي توان 
گفت، مدیریت منابع انساني از مهم ترین و حساس ترین 
واحدهاي سازمان  است، که با مدیریت خوب و حرفه اي 
خود، مي تواند موجب رشد دائم سازمان شود، به نحوي که 
هم کارفرما و هم کارمندان از این بابت سود ببرند. بدیهي 
است که مدیران منابع انساني براي انجام وظایف محوله نیاز 
به بهره گیري از یک اتوماسیون اداري و گزارشات متنوع در 
این حوزه مي باشد. در همین راستا راهکارهاي منابع انساني 
ســاپ، تجربیات چندین دهه مدیران را در قالب راهکار 
منابع انساني طراحي کرده است. از جمله برنامه هاي ماژول 
منابع انساني، استخدام، آموزش، ارزیابي پرسنل، حقوق و 

دستمزد و... مي باشد. 
سیستم نقشه

 سامانه اطالعات جغرافیایي یک ســامانه اطالعاتي 
رایانه اي است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت 
 »GIS« اطالعات جغرافیایي مي پردازد. به عبارت دیگر
یک ســامانه رایانه اي براي مدیریت و واکاوي اطالعات 
جغرافیایي بوده که توانایي گــردآوري، ذخیره، واکاوي 
و نمایش اطالعات جغرافیایي را دارد. ســامانه اطالعات 
جغرافیایي ساپ با بهره گیري از این رویکرد نوین به ارائه 
برنامه ها و گزارشــات متنوعي در راستاي برنامه ریزي و 

کنترل واحدهاي فروش و پخش مي پردازد. 
تبلت فروشنده

یکي از مهم ترین عوامل در فرایند فروش ارائه خدمات 
مناسب توسط فروشنده به مشتریان اســت. براي ارائه 
خدمات با کیفیت، فروشنده نیاز به بهره گیري از ابزاري دارد 
که بتواند فرایند فروش را تسهیل نماید و محاسبات مختلف 
را با سرعت مناسبي انجام دهد. برنامه تبلت فروشنده ساپ 
به عنوان یک برنامه هوشمند فروش قابلیت هاي گسترده و 
فراواني دارد که به فروشنده در انجام وظایف کمک مي کند. 
برنامه تبلت ساپ توانایي پشتیباني از انواع فروش گرم، سرد 
و هوشمند را دارا مي باشد و در انواع تبلت ها با اینچ هاي 

مختلف قابل نصب و استفاده است. ایجاد نقشه هاي متنوع 
فروش و توزیع جهت فروشندگان، موزعین و مکان یابي 
مشــتریان از دیگر امکانات این ماژول ســاپ مي باشد. 
فروشنده با داشتن برنامه تبلت فروش، به کلیه اطالعات و 
گزارشات الزم در زمینه کار خود دسترسي داشته و امکان 

سرویس دهي بهتر به مشتریان خود را خواهد داشت. 
تبلت توزیع

تبلت توزیع ســاپ به صورتي طراحي شده است که 
موزعین با هر سطحي از سواد مي تواند به راحتي با تبلت 
عملیات روزانه خود را انجام دهند. در عین حال ویژگي 
هاي منحصر بفردي در تبلت موزع وجود دارد که عملیات 
توزیع فاکتورها مي تواند با دقت عمل باالیي انجام گیرد. از 
جمله این قابلیت ها مي توان به مسیر نقشه توزیع مشتریان 
اشــاره نمود. بهره گیري از این قابلیت این توانایي را به 
موزعین رانندگان مي دهد که در صورت ناآشنایي با مسیر 
توزیع با بهره گیري از نقشه و با سرعت، عملیات توزیع را 
انجام دهند. این مهم منجر به مصرف کمتر ســوخت و 

بهینه سازي تجهیزات توزیع مي گردد. 
تبلت آمارگر

تبلت آمارگر ساپ جهت جمع آوري اطالعات جامع در 
خصوص کاال و محصوالت سازمان خود و رقبا طراحي شده 
است. با بهره گیري از این اپلیکیشن مي توانید میزان توزیع، 
 درصد حضور محصوالت خود و رقبا و سایر اطالعات مورد 
نیاز را مورد ارزیابي قراردهیم. برنامه ریزي براي مسیرهاي 
آمارگران و تبلت آمارگر ساپ داراي قابلیت هاي فراواني 
است که جهت تحقق اهداف مدیریت در توسعه سهم بازار 

مورد استفاده قرار مي گیرد. 
BI هوش تجاري

هوش تجاري ساپ مجموعه اي قدرتمند از گزارشات، 
داشبورد، چارت، نقشه، گراف و تمام ابزارهایي که مدیران 
مي توانند اطالعــات و داده هاي خــام را در قالب هاي 
بصري و قابل استفاده مشاهده نمایند. در حقیقت هوش 
تجاري ساپ ابزاري توانمند براي مدیران است که عالوه 
بر تصمیم سازي براي آینده مي توانند درک کنند که چه 
عواملي منجر به افزایش سود سازمان خواهد شد و چه 
عواملي مانع افزایش ســود سازماني مي گردد. مدیران با 
بهره گیري از هوش تجاري ســاپ مي توانند به صورت 
مشخص تشخیص دهند که چه عواملي در موفقیت و یا 
شکست پروژه ها موثر بوده است. این سیستم به شرکت ها 
کمک مي کند تا جایگاه خود را در بازار نســبت به رقبا 
بهبود دهند.  هوش تجاري ســاپ بابهره گیري از طیف 
گسترده اي از ابزار، اپلیکیشن و متدولوژي به سازمان ها 
کمک مي کند تا بتواند اطالعات را از سیســتم داخلي و 
منابع خارجي شرکت جمع آوري کند و آنها را براي تحلیل 
آماده کند از مجموع این اطالعات گزارشات کاربردي ایجاد 
نماید و در نهایت با بهره گیري از این گنجینه اطالعاتي 
تصمیمات بهینه آینده را براي اتخاذ مدیران ارائه نماید.  
قابل ذکر است که سیســتم ERP ساپ درحال حاضر 
در چندین شــرکت بزرگ تولیدي، توزیعي و بازرگاني 
عملیاتي شده است و انتظار مي رود به زودي جایگاه خود 

را در سیستم هاي تولید، فروش و توزیع کشور ارتقا دهد.
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اخبار
 صنایـع غـذایی

ــان جهـ
 W o r l d   F o o d

Industry  News

 بازار آب پرتقال
یکا سکه شد در امر

با افزایش تقاضاي مردم امریکا براي آب پرتقال به منظور تقویت سیستم ایمني بدنشان، 
قیمت این محصول امسال به میزان چشمگیري افزایش پیدا کرده است. 

به گزارش ایسنا، بهاي معامالت بازار نیویورک در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۷ درصد رشد 
کرده است و روز دوشنبه به باالترین حد در بیش از یک سال اخیر رسید. دپارتمان 
مرکبات فلوریدا با اشاره به آمار شرکت نیلسن اعالم کرد که خرده فروشي امریکا در 
مدت چهار هفته منتهي به ۱۱ آوریل، ۴۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد کرد و به ۴۴ میلیون گالن رسید که بیشترین میزان از ژانویه سال ۲۰۱۵ بود. 
در سراســر جهان مردم به مصرف محصوالتي روي آورده اند که تصور مي کنند به 
تقویت سیستم ایمني بدن آنها و حفظ سالمتي شان در بحبوحه شیوع ویروس کرونا 
کمک مي کند. مرکبات هم به دلیل اینکه سرشــار از ویتامین سي هستند، پرتقاضا 
شده اند. در آسیا مصرف کنندگان به درمانهاي سنتي روي آورده اند و سیر سیاه در ویتنام 
پرتقاضا شده است و در اندونزي مردم در حال خرید یک داروي ساخته شده از مواد طبیعي 

به نام جامو هستند. 
افزایش تقاضا براي آب پرتقال طبیعي در شرایطي روي داده که آب و هواي نامساعد به محصول 

میوه برزیل که بزرگ ترین تولیدکننده جهان است، لطمه زده است. 
افزایش چشمگیر تقاضا براي آب پرتقال روندي که طي سال هاي اخیر مشاهده شده بود را معکوس کرده است. 
تقاضا براي آب پرتقال در چند دهه گذشته به دلیل اینکه مصرف کنندگان از مصرف نوشیدنیهاي قندي خودداري 

مي کردند، کاهش پیدا کرده بود. 
بر اســاس گزارش بلومبرگ، بهاي معامالت آب پرتقال براي تحویل در ژوییــه در بازار نیویورک روز 
دوشــنبه ۲. ۷ درصد رشد کرد و به یک دالر و ۲۶۹ ســنت در هر پوند رسید که باالترین بهاي این 

معامالت از مارس سال ۲۰۱۹ بود.
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وكش موج ممنوعیت  فر
جهانی صادرات مواد غذایی

موج اقدامات حمایت گرایانه و ممنوعیت صادرات کاالهاي کشاورزي که در 
بحبوحه شیوع پاندمي ویروس کرونا روي داد، در حال فروکش کردن است. 

به گزارش ایسنا، موسسه تحقیقات سیاست غذاي بین الملل )IFPRI( اعالم 
کرد که از حداقل ۱۷ کشــوري که درصدد محدودیت صــادرات غذایي براي 
تضمین تامین نیاز داخلي برآمدند، حدود نیمي از آنها همه محدودیتها یا بخشي 
از آنها را حذف کردند. این کشورها شامل صادرکنندگان بزرگ غله نظیر ویتنام 

و روماني هستند اما روسیه هنوز محدودیتهایش را حفظ کرده است. 
نگرانیهاي فوري درباره کمبود غذا در بســیاري از نقــاط جهان کاهش پیدا 
کرده زیرا با وجــود قرنطینه، فعالیت زنجیره تامین ادامــه دارد. در این حال، 
حتي محدودیتهاي کوتاه مدت باعث نابودي محصوالت کشاورزي و سرگرداني 
محموله ها شــده اند. نهادهایي مانند سازمان ملل متحد نسبت به این اقدامات 

که به امنیت غذایي لطمه زده و قیمتها را باال مي برد، واکنش نشان داده اند. 
عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد 
)فائو( در این باره گفت: واقعا هیچ مشکلي در خصوص ذخایر غذایي وجود ندارد. 

این اقدامات در بهترین حالت تنها به خود کشورها آسیب مي زنند. 
به گفته جوزف گلوبر، محقق ارشد موسسه IFPRI، بسیاري از دولتها پس 
از ارزیابي ذخایر جهاني و اطمینان از وجود ذخایر کافي، تشویق شدند که این 
محدودیتها را تسهیل کنند. روسیه که محدودیتهاي آتي را منتفي نکرده، یک 
استثنا مانده است و هر گونه کاهش برداشت به دلیل هواي نامساعد به معناي 
ابقاي محدودیتها خواهد بود. مــا امیدواریم که پایان محدودیتهاي صادرات را 

مشاهده کنیم. 
در حال حاضر شوراي بین المللي غالت برداشت فراوان محصوالت گندم و برنج 
را پیش بیني کرده و بارندگیها در اتحادیه اروپا و منطقه دریاي سیاه به کاهش 
نگرانیها نسبت به خشکسالي در اوج دوره رشــد غله کمک کرده است. تداوم 
محدودیتها به اعتبار صادرکنندگان به عنــوان تامین کنندگان قابل اطمینان 
لطمه خواهد زد و روي کشــاورزان تاثیر منفي خواهد گذاشت زیرا قیمتهاي 

داخلي با قیمتهاي بازارهاي بین المللي متفاوت مي شوند. 
بلومبرگ در گزارشي به بررسي محدودیتهاي صادرات غذایي در سراسر جهان 

پرداخته است: 
 روماني

روماني که دومین صادرکننده بزرگ گندم اتحادیه اروپا است، به ممنوعیت 
ناگهاني فروش غله در خارج از این بلوک یک هفته پس از آغاز آن پایان داد. این 
اقدام پس از ابراز مخالفت کمیسیون اروپا با این محدودیتها روي داد که مانع 
صادرات حداقل یک محموله گندم به مصر شده بود. دولت روماني با اشاره به 
این اطمینان که ذخایر تا فصل برداشت ادامه پیدا خواهند کرد و با تعطیلي 
رستورانها، هیچ ریسک کمبود مواد غذایي اساسي وجود ندارد. با این حال 
روماني هشدار داد که خشکسالي ممکن است چشم انداز محصول را 
کاهش دهد و در صورت نیاز، محدودیتهاي صادراتي ازسرگرفته 

خواهد شد. 
 قزاقستان

قزاقستان که یکي از بزرگ ترین صادرکنندگان آرد 
جهان اســت، اعالم کرده که محدودیت صادرات 
آرد و سایر غالت ممکن است در ژوئن به پایان 
برسد. این کشــور همچنین سهمیه براي 
صادرات در ماه مه را نســبت به آوریل 

افزایش داد و آرد موجود را دو برابر کرده و به ۱۵۰ هزار تن رســاند. این کشور 
شاهد آن بوده که لغو محدودیتها باعث بهبود سریع تقاضا نشده است. پس از 
لغو ممنوعیت یک ماهه صادرات صیفي جات، دولت قزاقســتان به خرید کلم 
براي ذخایر داخلي پس از آن خاتمه داد که منطقه ترکستان براي فروش ۲۵۰ 
هزار تن محصول که با کاهش تقاضاي روسیه روبه رو شده بود، کمک خواست. 

 ویتنام
ویتنام که ســومین صادرکننده بزرگ برنج در جهان اســت، از آغاز ماه مه 
محدودیت صادرات را لغو کرد. این محدودیتها باعث شده بود شاخص قیمت 
برنج در بحبوحه نگرانیها نسبت به اقدام مشابه توسط تولیدکنندگان دیگر و 
خراب شدن محموله هزاران کانتینري که در بنادر دپو شده بود، افزایش پیدا 
کند. نخست وزیر ویتنام اعالم کرد که کشاورزان منطقه برنج خیز این کشور 
با وجود خشکســالي، محصول کافي جمع کرده اند و فروش معمولي مي تواند 
اکنون ازسرگرفته شود. این مســئله مایه آسودگي خاطر صادرکنندگان شده 
که متحمل ضرر مالي شده اند و همچنان خیال خریداراني نظیر ژاپن و استرالیا 

را راحت کرد. 
 اوکراین

دولت اوکراین پــس از دیدار با بازرگانان بــزرگ در اواخر آوریل، علیه وضع 
محدودیت براي فروش محصول ذرت فصل جــاري تصمیم گرفت. مقامات به 
رصد وضعیت عرضه ادامه خواهند داد با این حال تقاضاي جهاني براي ذرت در 
پي افت شدید قیمت نفت که به تولید سوختهاي زیستي ضربه زده، کاهش پیدا 
کرده است و قیمت محصول اوکراین به پایین ترین حد در چهار ماه اخیر نزول 
کرده است. این کشور روي فروش گندم تا پایان فصل محدودیت تعیین کرده 
و ۱. ۳ میلیون تن همچنان موجود است و بارندگي اخیر هم دورنماي محصول 

آینده را بهبود بخشیده است. 
 روسیه

روسیه هنوز نیمي از هفت میلیون تن غله اي که براي صادرات در هفته هاي 
آینده برنامه ریزي شده است، را دارد و تقاضاي جهاني براي غله به دلیل پاندمي 
ویروس کرونا که تولید سوختهاي زیستي را کند کرده، کاهش پیدا کرده است. 
محدودیتهاي صادراتي روســیه در ژوییه لغو خواهد شــد با این حال اتحادیه 
نانوایان خواستار مقررات سخت گیرانه تري شده و وزارت کشاورزي روسیه اعالم 

کرده که سهمیه ها دوباره در آینده استفاده خواهند شد. 
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خبـر

زادبومخبرداد:
تدوینپیشنویس

بستهحمایتاز
صادراتغیرنفتی

نهاییشد

معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی شدن 
تدوین پیش نویس بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ در 

کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی )اگروفودنیوز(، به نقل ســازمان 
توســعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اعالم این خبر اظهار داشت: بر 
اساس ابالغ معاون اول رئیس جمهور، کمیته منتخب ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی موظف است پس از تدوین بسته حمایت از صادرات غیر 
نفتی سال ۱۳۹۹ شامل چارچوب منابع و هزینه کرد بودجه مشوق های 
صادراتــی و همچنین برنامه های ســایر دســتگاه ها از جمله گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد،  
وزارت راه و شهرسازی، وزارت امورخارجه، وزارت نیرو و همچنین اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و اتاق های تعاون و اصناف 
کشور نســبت به ارائه آن به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

جهت تصویب نهایی و ابالغ اقدام نماید .
وی ضمن قدردانــی از ابتکار عمل وزیر صنعت، معــدن و تجارت و 
همچنین قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، افزود: پیش نویس تهیه شده 
حاصل ساعت ها بحث کارشناسی است و کلیه اعضای کارگروه توسعه 
صادرات، در ارائه نظرات خود جهت درج در این بستۀ حمایتی مشارکت 

فعال داشته اند.
زادبوم عنوان کرد: با توجه به بررسی های انجام شده به نظر می رسد 
در صورت اجرای بستۀ حمایت از صادرات ســال ۹۹ نیل به اهداف از 
پیش تعیین شدۀ صادرات غیر نفتی در سال جاری، به عنوان پیشران 

توسعه، دور از دسترس نباشد  .
معاون وزیر و ریاســت کل سازمان توســعه تجارت ایران با اشاره به 
متغیرهای اثر گذار بر تجارت خارجی کشور از جمله شیوع ویروس کرونا 
بیان داشت: تمرکز اولویت برنامه های حمایتی مندرج در بسته حمایت 

از صادرات ســال ۹۹ شــامل حمایت از ایحاد و توسعه زیرساخت های 
تجاری از جمله پایانه های صادراتی، انبارهای مرزی، ســردخانه جهت 
دپوی محصوالت صادراتی،  کانتینرهای یخچال دار و همچنین حمایت 

ویژه از صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
وی با اشاره به موضوعات مطروحه در کارگروه توسعه صادرات، نگاه 
ویژه به صادرات فرش دستباف را از دیگر اولویت های سال جاری بسته 

حمایت از صادرات غیر نفتی دانست.
گفتنی است، سازمان توســعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه، 
صندوق توسعه ملی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران، پنج عضو کارگروه منتخب ســتاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی  هستند.

رییساتحادیهصنف
فروشندگانپرنده
وماهی:قیمت
هرکیلوگرمتخم
مرغدربازاربه8
هزارتومانرسید

رییس اتحادیه صنف فروشــندگان پرنده و ماهی تهران از تداوم افت 
قیمت تخم مرغ و گوشــت مرغ در پی شــیوع ویروس کرونا خبرداد و 
گفت: امروز قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کنندگان در بازار 

به هشت هزارتومان رسید.
مهدی یوسف خانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در 
پی شیوع بیماری کووید – ۱۹، کاهش ۵۰ درصدی تقاضا، پایین بودن 
حجم صادرات و تعطیلی رســتوران ها ، تاالرهــا و هتل ها موجب افت 

قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ شده است .
وی با بیان اینکه کاهش قیمت گوشت مرغ به ۱.۵ تا دو ماه اخیر برمی 
گردد، اظهارداشت: افت قیمت تخم مرغ از اواسط هفته گذشته شروع 

شده و همچنان روند کاهشی به خود گرفته است.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران بخشی از این 
مشــکل را نبود خریدار در بازار صادراتی عنوان کــرد و گفت: با وجود 
گشایش بازارهای صادراتی اما به دلیل نبود خریدار همچنان صادرات 

گوشت مرغ و تخم مرغ ما با مشکل روبرو است.
یوســفخانی تصریح کرد: البته  جلوگیری از عدم پاک سازی و قطعه 
بندی مرغ در واحدهای خرده فروشــی نیز بر بازار مصرف خانگی این 

محصول تاثیر داشته است.
وی افزود: امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب واحدهای پرورشی 
به طور میانگین هفت هزار و ۲۰۰ تومان، کشتارگاه ۹ هزار و ۹۰۰ تومان، 
تحویل درب واحدهای عمده فروشی ۱۰ هزارو ۱۰۰ تومان و در خرده 

فروشی ها ۱۱ هزار تومان است.
به گفتــه وی، همچنین امــروز قیمت هر کیلوگــرم تخم مرغ درب 

ر   خبـا ا
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واحدهای تولیدی به طور میانگین ۶ هزارتومان، عمده فروشی هفت 
هزار تومان و خرده فروشی هشت هزارتومان است.

سخنگویستادتنظیم
بازارخبرداد؛تعدیل
قیمتشکرداخلی

ووارداتیبعدازماه
رمضان

سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: نرخ شکر داخلی و وارداتی بعد از 
ماه رمضان تعدیل خواهد شد و ســازمان حمایت قیمت گذاری شکر 

حاصل از چغندر بهاره را آغاز می کند.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان،کالمی سخنگوی ستاد تنطیم بازار درباره  قیمت و 
تنظیم نرخ شکر بیان کرد: تا اسفند ۹۸ بازار شکر متعادل نگه داشته 
شد، فروردین و اردیبهشت دو محموله شکر با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد 

کشور شد تا نیاز کشور تامین شود.
او ادامه داد: در فروردین، ۹۷ هزار تن و اردیبهشت امسال، ۷۰ هزار 
تن از گمرکات کشــور ترخیص شد که توســط کارخانجات داخلی 

تصفیه می شود.
کالمی تصریــح کرد: وارد کننده ۶۱ درصد از حجم شکر  شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران بود که با نظارت شرکت GTC به کارخانجات 

تصفیه شکر کشور تحویل و قیمت آن مصوب و تصویب شد.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: بعد از ماه مبارک رمضان نرخ شکر 
داخلی و وارداتی تعدیل خواهد شد. سازمان حمایت هم محاسبات الزم 

برای قیمت گذاری شکر حاصل از چغندر بهاره را آغاز کند.

سهمیکدرصدی
ایرانازگردشمالی

4میلیارددالری
غذایحالل

مدیر کل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
از مجموع بیش از ۴ هزار میلیارد دالر گردش مالی حالل دنیا کمتر از 

یک درصد به ایران اختصاص دارد.

به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی )اگروفودنیوز(، به نقل از وزارت 
جهاد کشــاورزی، پیمان فلسفی اظهار داشت: صنعت غذای حالل در 
زندگی ما جایگاه ویژه ای دارد و با سبک زندگی ما عجین شده است. 
غذای حالل در تعالی روح و جســم ما تاثیر فروانــی دارد و حتی در 
کشورهایی که در آن مسلمانان در اقلیت هستند غذای حالل  خواهان 

دارد.
وی ادامه داد: در دنیا از حدود ۲۵۰  نشان تجاری حالل استفاده می 
شود و بیانگر آن است که محصول بر اساسا استانداردهای حالل تولید 
شده است. در کشور مان فقط یک نشان داریم که توسط سازمان ملی 

استاندارد به تولید کنندگان ارائه می شود.
فلسفی افزود: بر اساس قانون برای اخذ نشــان حالل باید مراحلی 
مختلف را طی کرد که اولویت اصلی مربوط به محصوالت پروتئینی و 
گوشتی است. در این خصوص سال ۱۳۸۷ در مجلس  قانونی با عنوان 
نظارتی شرع بر ذبح و صید به تصویب رسید که تمامی مراحل اعطای 

نشان حاال در آن ذکر شده است.
وی اضافه کرد: تمام تولیدات پروتئینی و گوشــتی در ایران حالل 
هســتند و نظارت دقیقی روی آنها صورت میگیرد. ارائه نشان حالل 
پروسه ای میان بخشی است که با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد به محصوالت اعطا می شود.
مدیر کل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی خاطر 
نشان کرد چنانچه ما از کشورهای دیگر واردات محصوالت پروتئینی 
داشته باشیم کارشناســان این اداره کل برای نظارت بر اسالمی بودن 

صید و ذبح به کشورهای مبدا صادرات اعزام می شوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه از مجموع بیش از ۴ هزار میلیارد دالر 
گردش مالی حالل دنیا کمتر از یک درصد بــه ایران اختصاص دارد، 
گفت: این در حالی اســت که برخی کشور ها حدود ۳۵ سال است که 
روی صنعت حالل به طور سازمان یافته و با ساختار مشخص سرمایه 
گذاری می کند و به عبارت دیگر ۳۵ درصد گردش مالی تجارت حالل 
را به خود اختصاص دادند و سال به سال درصدد افزایش سهم هستند 
و کشور ما هم باید تالش مضاعفی داشته باشد تا به مزیت های نسبی 

این بازار دست یابیم.

یکمقاممسئول
خبرداد:صادرات
نخستینمحموله
میوهوترهبارازبندر
دیربهکویت

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیر گفت: برای نخستین بار محموله 
۴۵۰ تنی میوه و تره بار از این بندر به مقصد کشور کویت صادر شد.

به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی )اگروفودنیوز(، به نقل از وزارت 
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خبـر

راه و شهرسازی، فرهاد کاظمی درباره صادرات میوه و تره بار به کویت، 
اظهار داشت: این محموله به ارزش ۱۰۰ هزار دالر معادل ۱۳ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون ریال اســت که در رونق اقتصاد منطقه مؤثر و حرکتی 
برای حضور و فعالیت هرچه بهتر و بیشــتر تجار و بازرگانان در کشور 
کویت است. وی بیان کرد: اسکله تجاری بندر دیر با ظرفیت پهلوگیری 
۱۰ الندی گراف و ۶ شــناور چوبی و سنتی می تواند بارگیری همزمان 
کاالهای صادراتی به کشورهای مختلف بویژه حوزه خلیج فارس داشته 
باشد. براساس این گزارش، بندردیر در ۲۰۰ کیلومتری جنوب مرکز 

بوشهر و در کنار دریای نیلگون خلیج فارس قرار دارد.

معاونوزیرصمت
خبرداد:مذاکره

برایخریدواگنهای
یخچالدارجهتحمل
محصوالتفسادپذیر

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در شانزدهمین 
پیش جلسه کارگروه توسعه صادرات از شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران به دلیل رشد ۴۰ درصدی حمل بار بین المللی در راستای افزایش 

سهم حمل و نقل ریلی صادراتی تقدیر کرد.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی )اگروفودنیوز(، به نقل از سازمان 
توســعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشــاره به افزایش حمل و نقل 
بین المللی از طریق راه آهن در ســال گذشــته، اظهار داشت: در سال 
گذشته مقدار ۲٫۵ میلیون تن بار به مقاصد بین المللی از طریق ناوگان 
ریلی کشور جابجا شده که علیرغم فشارهای بین المللی و شرایط سخت 
تحریم، بیانگر عزم جدی راه آهن ایران در جهت افزایش ســهم حمل 
و نقل ریلی صادراتی از میــان بخش های مختلف حمل و نقل کاالهای 

صادراتی است.
وی افزود: بخشی از ۵۰ میلیون تن کاالی جابجا شده توسط راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران در سال ۱۳۹۸  کاالهای صادراتی است که از 
طریق راه آهن به مرزهای کشور منتقل شده و سپس به سایر روشهای 
حمل از کشور صادر می گردد که در این میان تالش برای ثبات نرخ و 
هزینه های حمل از فعالیتهای ارزشمند راه اهن جمهوری اسالمی ایران 
است که موجبات اطمینان بیشتر و برنامه ریزی مناسب صادرکنندگان 

را فراهم می کند.
معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با اشاره به 
گزارش ارائه شده توسط راه آهن جمهوری اسالمی ایران،  برنامه ریزی 
در جهت نوسازی زیرســاخت های ریلی از جمله واگن های حمل بار را 
ضروری دانســت و اســتفاده از توان داخلی جهت تولید واگن را قابل 

اهمیت ارزیابی کرد.
دبیر کارگروه توسعه صادرات در پایان از مذاکره اتحادیه صادرکنندگان 

میوه و تره بار با راه آهن جمهوری اســالمی ایران در خصوص خرید و 
بازسازی واگن های یخچال دار برای حمل محصوالت فساد پذیر خبر داد.

ناندرصدرشکایات
مردمیقرارگرفت

در سال گذشت بیشترین شــکایات مردمی در حوزه کاال مربوط به نان و 
لوازم بهداشتی و در حوزه خدمات مربوط به تعمیرگاه های خودروهای سبک و 

رستوران های غذاخوری بوده است.
به گزارش ایسنا، جدیدترین اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که سال گذشته چهار میلیون و ۶۱ هزار 
فقره بازرسی از واحدهای صنفی توسط سازمان حمایت انجام شده که ۱۶.۵ 
درصد نسبت به ۳ میلیون ۴۸۶ هزار فقره بازرسی انجام شده در سال ۱۳۹۷ 

افزایش داشته است.
همچنین در سال گذشته ۲۷۰ هزار فقره پرونده تشکیل شده که نسبت به 
۲۲۲ هزار فقره پرونده تشکیل شده در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۱.۶ درصد افزایش 

داشته است.
تخلفات کشف شده در حین بازرســی از واحدها صنفی نیز با ۲۰.۲ درصد 
افزایش به ۳۴۵ هزار فقره رسید، درحالی که تخلفات کشف شده اصناف در 

سال ۱۳۹۷ حدود ۲۸۷ هزار فقره بوده است.
با این وجود آمارها حاکی از کاهش ۳.۸ درصدی رسیدگی به شکایات مردمی 
در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ اســت؛ به طوری که در سال ۱۳۹۷ به 
۱۸۲ هزار فقره و در سال ۱۳۹۸ به ۱۷۵ هزار فقره از شکایات مردمی رسیدگی 

شده است.
همچنین براســاس اطالعات منتشــر شــده از سوی ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیشترین گزارش ها و شکایت های دریافتی 
در حوزه کاال مربوط به نان بوده که گرانفروشی ، کم فروش و فروش اجباری 

)کنجد( بیشترین شکایات در بخش نان را به خود اختصاص داده است.
بعد از نان، بیشترین شکایات مربوط به گران فروشی لوازم بهداشتی بوده که به 
نظر می رسد، گسترش ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای خرید اقالم بهداشتی 

در بازار، منجر به افزایش شکایات در این بخش شده است.
در حوزه خدمات نیز بیشترین شکایات در سال ۱۳۹۸ مربوط به تعمیرگاه های 

خودروهای سبک و رستوران های غذاخوری بوده است.
طبق اعالم ســازمان حمایت در سال گذشــته جمعاً ۲۶۲ هزار و ۱۶ فقره 
شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ 
ستاد خبری استان ها در بخش کاال و خدمات دریافت و مورد رسیدگی قرار 
گرفته که که بیانگر یک درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ است و 
از این تعداد ۹۰ درصد شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۰ درصد باقیمانده 
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News

نیازمند کار کارشناسی یا استعالم از مراجع مربوطه است.
رشد 8 درصدی مصالحه در شکایات

البته از مجموع شــکایت های دریافتی توسط ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان ها، ۶۴۵۷ فقره با برآورد ارزش بیش از ۳۱۸ میلیارد ریال که 
جنبه عمومی نداشته قبل از تشکیل پرونده تخلف، منجر به مصالحه و جلب 
رضایت شاکیان شد که این رقم نشانگر رشد ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل است.
همچنین بر اساس اعالم ســازمان حمایت از بین ۱۱۴ هزار و ۱۳۴ مورد 
گشت مشترک بازرسی که در سال گذشته در سطح کشور انجام شد، ۵۶ هزار 
و ۶۲۷ فقره پرونده با ارزش بالغ بر ۴ هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال تشکیل شده که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.
همچنین در سال گذشته تعداد ۳۴۱ هزار و ۹۹۷ پرونده با ارزش بیش از 
۱۳۲ هزار میلیارد ریال از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و اتاق اصناف تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده که از این 

تعداد ۳۳۲ هزار و ۸۸۳ پرونده منجر به رای شده اند.
گران فروشی در صدر تخلفات

سال گذشته تعداد ۹۷ فقره پرونده عمده نیز از سوی سازمان حمایت به 
ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها ارسال شده که از این تعداد ۵۷ مورد 
گرانفروشی، پنج مورد عدم ایفای تعهدات شــرکتهای خورویی و ۲۵ مورد 
مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری بوده 
که کاغذ، الستیک و شیرخام بیشترین پرونده های در این زمینه در این زمینه 

را شامل می شود.

کاهشیدرعرضه
ماکارونینداشتهایم/

براصلوفورو
فراوانیکاالدربازار

اعتقادداریم

معاون وزیــر صمت و رییس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان گفت: تمامی اقالم و کاالهای مورد نیاز مردم در ماه مبارک 
رمضان به وفور و بدون هیچ گونه افزایش قیمتی در بازار موجود است و 

مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی )اگروفودنیوز(، به نقل از وزارت صمت، 
عباس تابش در یکصد و نود و یکمین جلسه ستاد تنظیم بازار که امروز 
دوشنبه در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، در خصوص 
وضعیت کاالها و اقالم مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان، بیان کرد: 
خرما که شاخص کاالهای ویژه ماه مبارک رمضان است به قیمت مصوب 
در کف بازار موجود و در اختیار مردم است و با توافقی که با انجمن ملی 
خرما و تولیدکنندگان شده است خرمای ۷۰۰ گرمی به قیمت ۱۶ هزار و 

۸۰۰ تومان در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود.

وی در خصوص قیمت عرضه انواع برنج در بازار نیز افزود: میانگین قیمت 
برنج هندی ۹ هزار و ۳۰۰ تومان، متوسط قیمت برنج هاشمی ۲۳ هزار و 
۸۰۰ تومان و متوسط قیمت برنج تایلندی نیز ۱۳ هزار و ۷۳۰ تومان است.
معاون وزیــر صمت و رییس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در خصوص شکر نیز گفت: در حال حاضر هر کیلو شکر به 
قیمت ۵ هزار و ۹۰۰ تومان در زنجیره توزیع عرضه می شود و در اختیار 

مردم قرار می گیرد.
انبارهای روغن فعال هستند

وی در خصوص روغن خوراکی نیز بیان کرد: انبارهای روغن فعال هستند 
و مشکلی در بازار نیز نداریم و هیچ گونه افزایش قیمتی در این کاال که از 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه در ماه مبارک رمضان نیز هست، 

نداشته ایم.
کاهشی در عرضه ماکارونی نداشته ایم

معاون وزیــر صمت و رییس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در خصوص وضعیت ماکارونی در بازار نیز گفت: کاهشی 
در عرضه ماکارونی مورد نیاز مردم به ویژه در این ماه مبارک نداشته ایم، 
قیمت ها نیز بدون تغییر است، فقط یک شرکت اقدام به افزایش خودسرانه 
قیمت کرده است که پرونده آن برای برخورد قانونی به مراجع ذیصالح 

ارسال شده است.
12 قلم کاالی لبنی مشمول قیمت گذاری تثبیتی است

تابش در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص قیمت لبنیات نیز 
بیان کرد: ۱۲ قلم کاالی لبنی مشمول قیمت گذاری تثبیتی است و تغییر 
قیمت در مابقی کاالهای لبنی نیز باید با هماهنگی و نظارت انجام شود 
که تا پایان ماه مبارک رمضان هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

بر اصل وفور و فراوانی کاال در بازار اعتقاد داریم
وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه بر اصل وفور و فراوانی 
کاال در بازار اعتقاد داریم ، تصریح کرد: اگر برای تأمین کاالیی مجبور به 
واردات آن شــدیم، باید واردات با کمترین بروکراسی ادارای و در اسرع 

وقت انجام شود.

دبیرانجمنبرنج
ایران:دالالنمقصر
افزایش44درصدی
قیمتبرنجداخلی

دبیر انجمن برنج ایران دالالن را مقصر افزایش بیش از ۴۴ درصدی 
قیمت برنج داخلی در بازار مصرف می داند و یادآور می شود این افزایش 
قیمت درحالی است که کیفیت محصولی که به دست مصرف کننده 

می رسد به دلیل تقلب پایین است.
جمیل علیزاده شایق در گفت وگو با ایلنا با اشاره به گزارش مرکز آمار 
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خبـر

درباره افزایش ۴۴ درصدی قیمت برنج داخلی در اسفند سال ۹۸ نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، گفت: تفاوت باور نکردنی بین قیمت برنج 

در مراکز تولید و مراکز مصرف وجود دارد.
وی ادامه داد: تفاوت قیمت در محل تولید و مصرف به میزانی است که 

با هیچ یک از معیارهای اقتصادی و بازار تناسب ندارد.
علیزاده شایق با تاکید بر اینکه تفاوت قیمت در حالی است که کیفیت 
در محل مصرف پایین تر از محل تولید است، افزود: برنج در محل تولید 
حداکثر ۲ تا ۳ درصد حاوی خرده برنج است، اما میزان خرده برنج در 

محل مصرف به ۸ تا ۸٫۵ درصد می رسد.
به گفته وی: عالوه بر افزایش خرده برنج، برنج های عرضه شده در بازار 
مصرف مشــکل اختالط نیز دارند به این معنی که برنج کیفی ایرانی با 

برنج مشابه خارجی یا برنج رقم پر مصرف مخلوط می شود.
علیزاده شایق یادآور شد: با تمام این تقلبات قیمت برنج در بازار مصرف 

بسیار بیشتر از مراکز تولید است.
دبیر انجمن برنج ایران مقصر این گرانی را دالالن دانست.

علیزاده شــایق اظهار کرد: افزایش بیش از ۴۴ درصدی قیمت برنج 
داخلی در بازار مصرف بیش از آنکه مربوط به بخش تولید باشد مربوط 

به دالالبازی در بازار است.
وی قیمت هر کیلوگرم کیفی ترین برنج دو الکه با کمترین خرده در 

محل تولید را ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان عنوان کرد.
علیزاده شایق یادآرو شــد: تخلف و گران فروشی برنج ایرانی در بازار 
مصرف در ۳ تا ۴ سال اخیر تشدید شــده و به رغم اطالع دستگاه های 

ناظر از این موضوع اقدام مناسبی برای مقابله با آن صورت نمی گیرد.
به گزارش ایلنا؛ براســاس جدیدترین آمار تغییرات قیمتی برخی از 
کاالهای اساسی و مهم، در اســفندماه ۹۸ برنج با رشد ۴۴٫۵ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین افزایش را به خود اختصاص 

داده است.

رئیسکمیسیون
صادراتاتاقایران
اعالمکرد:کارگروه
حلمشکالتارزی

صادرکنندگانتشکیل
میشود

رئیس کمیســیون صادرات اتاق ایران گفت: بر اســاس چالش های 
مطرح شده از سوی صادرکنندگان در مورد دستورالعمل بازگشت ارز 
صادرات سال های ۹۸ و ۹۹ مقرر شــد تا کارگروه حل مشکالت ارزی 

صادرکنندگان تشکیل شود.
به گزارش صنعــت غــذا و کشــاورزی )اگروفودنیوز(، بــه نقل از 
کنفدراســیون صادرات ایران، جمشــید نفر با اشــاره به جلسه دیروز 
کمیسیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس اداره 

صــادرات بانک مرکــزی به منظور بررســی چالش هــای پیش روی 
صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی ســال های ۹۸ و ۹۹ گفت: بر اساس 
چالش های مطرح شده از سوی صادرکنندگان در مورد رفع تعهد ارزی 
و دستورالعمل بازگشت ارز صادرات ســال های ۹۸ و ۹۹، مقرر شد تا 
کارگروه حل مشــکالت ارزی صادرکنندگان با محوریت کنفدراسیون 

صادرات و حضور پررنگ بانک مرکزی تشکیل شود.
وی افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و رئیس 
اداره صادرات بانک مرکزی، قرار است به زودی جلسات منظمی را برای 

حل مشکالت بازگشت ارز صادرکنندگان برگزار نماید.
رئیس کمیســیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: همانطور که به 
ابتکار قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارگروهی به منظور حل 
مشکالت پیش روی صادرکنندگان به صورت منظم و هفتگی تشکیل 
جلســه داده و آثار و نتایج خوبی هم به جای گذاشــته است، کارگروه 
رفع مشکالت ارزی صادرکنندگان با حضور رئیس اداره صادرات بانک 

مرکزی هم قرار است جلسات منظمی در این رابطه برگزار نماید.

هلدینگکشاورزی
بنیادمستضعفانتا
پایانسالبورسی
میشود

مدیر عامل هلدینگ کشاورزی بنیاد مســتضعفان با اشاره به سابقه 
حضور شرکت های کشــاورزی بنیاد در بورس گفت: بخش کشاورزی 
بنیاد مســتضعفان پیش از همه و از ســال ۸۱ در بورس حضور داشته 
است و امسال نیز قرار است هلدینگ کشــاورزی بنیاد مستضعفان در 

بورس عرضه شود.
به گزارش ایلنا، عظیم رجائی با اشــاره به سیاست حضور فعال بنیاد 
مستضعفان در بازار سرمایه اظهار کرد: اولین شرکت در بخش کشاورزی 
کشور از زیرمجموعه بنیاد مستضعفان وارد بورس شد و بخش کشاورزی 

بنیاد از سال ۸۱ با شرکت مگسال در بازار سرمایه حضور دارد.
مدیر عامل هلدینگ کشــاورزی بنیاد مســتضعفان با بیان اینکه در 
حال حاضر ۶ شرکت زیرمجموعه این هلدینگ در بورس حضور دارند، 
گفت: امسال ۲ شــرکت دیگر در زیر مجموعه هلدینگ کشاورزی وارد 
بازار سرمایه می شوند و تعداد شــرکت های بورسی این هلدینگ به ۸ 

شرکت می رسد.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر این شرکت ها، امسال مجموعه هلدینگ 
کشاورزی نیز با دارا بودن ۲۱ شرکت، در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.
وی با اشــاره به برنامه ســال آینده این هلدینگ و شرکت های زیر 
مجموعه آن برای حضور در بازار سرمایه، اضافه کرد: با برنامه ریزی انجام 
شده مقرر شد ۵ شرکت دیگر هلدینگ کشاورزی بنیاد مستضعفان، پس 
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News

از ادغام، تا پایان سال آینده وارد بازار سرمایه شوند و با این اقدام تمام 
بخش کشاورزی بنیاد به صورت کامل بورسی خواهد شد.

مدیر عامل هلدینگ کشــاورزی فردوس پارس در پایان با تاکید بر 
اینکه بنیاد مســتضعفان به دنبال تصدی گری نیســت، تصریح کرد: 
تمام پروژه های بنیاد مستضعفان با اســتفاده از توان داخلی اجرا و به 
بهره برداری می رسد و از آنجایی که سیاســت بنیاد، افزایش تصدی 
گری نیست همه این پروژه ها پس از تثبیت از طریق مزایده به بخش 

خصوصی واگذار خواهد شد.
در حال حاضر ۳۲ شــرکت زیرمجموعه بنیاد مســتضعفان در بازار 
ســرمایه حضور دارند که از این میان، ۲ شرکت در سال گذشته وارد 
بورس شدند و ۱۶ شــرکت دیگر نیز امســال در صف عرضه در بازار 

سرمایه قرار دارند.

کاهش50درصدی
صادراتپسته/
کروناهمدست

سپردهگذاریارزی
برایازپایدرآوردن
صادارتپستهایران

شد

رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران از کاهش ۵۰ درصدی صادرات 
پسته خبر داد و گفت: با شیوع ویروس کرونا زمان صادرات پسته از یک 
هفته به ۲ ماه افزایش یافته که بسیاری از قراردادهای خارجی را تحت 

تاثیر خود قرارداده است.
محمد صالحی در گفــت وگو با خبرنگار ایلنا با بیــان اینکه یکی از 
سخت تر دوران تجارت پســته را می گذرانیم، اظهار کرد: تخمین زده 

می شود میزان صادرات پسته از کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی ادامــه داد: اعالم حجم دقیق کاهش صــادرات و زیان آن برای 

تولیدکنندگان و تجار نیاز به زمان بیشتری دارد.
صالحی درباره دالیل کاهش صادرات پســته، اظهــار کرد: یکی از 
مهمترین دالیل کاهش صادرات پســته شیوع ویروس کرونا است که 

تجارت را در تمام بخش ها مختل کرده است.
وی اضافه کرد: شــیوع ویروس کرونا موجــب تعطیلی کارخانه ها و 
شرکت های شده است که عمل فرآوری و توزیع پسته را انجام می دادند 

و این امر اثر مستقیم بر میزان مصرف در بازار خارجی داشته است.
صالحی با بیان اینکه شــیوع ویروس کرونا زمان تحول محصول به 
مشتریان را نیز افزایش داده است، افزود: مدت زمان تحویل محصول 
به مشتریان خارجی از یک هفته به ۵۰ روز و در برخی مواقع تا ۲ ماه 
افزایش یافته است ، این امر بســیاری از قراردادها را تحت تاثیر خود 

قرارداده است.
به گفته وی؛ تاخیر در تحویل موجب نارضایتی مشــتریان خارجی 

شده به نحوی که برخی اقدام به فسخ قرار با تجار ما کرده اند.

صالحی با تاکید براینکه ویروس کرونا تنها مقصر رکود بازار صادراتی 
پسته ایران نیست، افزود: پیش از آنکه ویروس کرونا بر صادرات پسته 
ایران تاثیر بگذارد، اجبار تجار به ســپرده گذاری ارزی تاثیر خود را بر 
کاهش صادرات پسته گذاشته بود و ویروس کرونا تنها شرایط را بدتر 
کرد. وی یادآور شد: در مهره ماه سال گذشته شاهد کاهش ۳۸ تا ۴۰ 

درصدی صادرات بودیم که دلیل آن سپرده گذاری ارزی بود.
صالحی اظهار کرد: در حال حاضر انتقال ارز محصوالت فروخته شده 

به کشور با مشکالت جدی روبه رو است.
وی در پاسخ به این پرسش که معرفی صرافی های منتخب برای انتقال 
ارز به کشور این مشکل را حل نکرده است، تاکید کرد: مشتریان خارجی 
به دلیل نگرانی از تحریم های امریکا حاضر به همکاری با صرافی های 

معرفی شده از سوی ایران نیستند.
رئیس هیات مدیره انجمن پســته ایران درباره شرایط بازار داخلی 
پسته نیز گفت: عالوه بر بازارهای خارجی شاهد کاهش مصرف پسته 

در بازار داخلی هستیم.
صالحی میزان کاهش مصرف در بــازار داخلی را بیش از ۵۰ درصد 

اعالم کرد.

امنیتغذاییکشور
راباحفظذخایر
ژنتیکیتامینکنیم

دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با 
اشاره به ذخایر ژنتیکی کشور، گفت: این منابع مهم انسانی، حیوانی، 

گیاهی و میکرو ارگانیسم ها امنیت غذای کشور را تامین خواهد  کرد.
به گزارش ایسنا، مصطفی قانعی ایران را کشــوری غنی از منابع و 
ذخایر فسیلی توصیف کرد و افزود: این منابع در کنار ارزش مادی که 
دارند، پایه و اساس همه تولیدات بیولوژیک اعم از کشاورزی، غذایی، 

دارویی، صنعتی و شیمیایی هم محسوب می شوند.
وی ادامه داد: اســتفاده پایدار از منابع پایــه ای طبیعی می تواند به 
فقرزدایی و تامین امنیت غذایی کشــور بینجامد و در نتیجه توســعه 

اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور را در پی داشته باشد. 
قانعی با تاکید بر تعریف برنامه های مختلفی برای افزایش بهره وری 
و حفظ منابع ژنتیکی کشور، اظهار کرد: ستاد توسعه زیست فناوری در 
کارگروه زیست بانک و ذخایر ژنتیکی، ارتقای کیفیت و کمیت خدمات 

بانک های ژن و زیست بانک های کشور را دنبال می کند. 
دبیر ســتاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری یادآور شد: حفاظت، صیانت و بهره برداری پایدار از این منابع 
تضمین کننده حیات کشور در حال و آینده خواهد بود و انتقال آن به 

نسل های آینده از وظایف مهم ملی همه ما است.
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خبـر

بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

مطالعه نشــان مي دهد مصرف كم مواد خوراكي سرشــار از فالوونوئيدها با 
افزايش ريسك ابتال به بيماري آلزايمر در طول ۲۰ سال بعد مرتبط است. 

محققان دانشــگاه تافتس امريكا عنوان مي كنند ســالمنداني كه مقادير كم 
مواد خوراكي سرشــار از فالوونوئيدها نظير انواع توت ها، سيب و چاي مصرف 
مي كنند، دو تــا چهار برابر افراد با مصرف باالتر اين مــواد خوراكي، با احتمال 
ابتالء به بيماري آلزايمر و زوال عقل هاي ديگر در طول ۲۰ سال مواجه هستند. 
محققان در ايــن مطالعه، ۲۸۰۰ فرد ۵۰ ســال بــه باال را از لحــاظ رابطه 
طوالني مدت بين مصرف مواد خوراكي حاوي فالوونوئيدها و ريســك بيماري 
آلزايمر بررســي كردند. در اين مطالعه طوالني مدت، افراد مدت ۲۰ سال تحت 

نظر بودند. 
فالوونوئيدها مواد طبيعي موجود در ميوه و ســبزيجاتي نظير گالبي، سيب، 
توت ها، پياز و نوشــيدني هاي گياهي نظير چاي هســتند. فالوونوئيدها فوايد 
مختلفي بــراي ســالمت از جمله كاهش التهــاب دارند. شــكالت تلخ منبع 

ديگر فالوونوئيدها است. 
تيــم تحقيــق بــه سرپرســتي »جين مايــر« دريافــت مصرف كم ســه 
نوع فالوونوئيد در مقايسه با مصرف باال آن، با ريسك باالتر ابتالء به زوال عقل 

مرتبط است: 
-مصرف كم فالوونول ها )سيب، گالبي و چاي( با ريسك دو برابري ابتالء به 

آلزايمر و ساير انواع زوال عقل مرتبط است. 
– مصرف كم آنتوسيانين ها )بلوبري و توت فرنگي( ريسك ابتالء به آلزايمر و 

ساير انواع زوال عقل را چهار برابر افزايش مي دهد. 
– مصرف كم پليمرهاي فالوونوئيد )سيب، گالبي و چاي( با افزايش دو برابري 

ابتالء به آلزايمر و ساير انواع زوال عقل مرتبط است. 

 فواید حفاظتی مصرف توت و سیب و چای
در برابر آلزایمر

محققان انگلیسی
می گویند

مطالعات
نشان می دهد

ارتباط قهوه با خواص ضدچاقی در زنان
به گفته محققان، ترکیبات موجود در قهوه داراي خواص 

ضدچاقي است. 
نتایج تحقیق جدید نشان مي دهد زناني که روزانه دو 
یا سه فنجان قهوه مي نوشند در مقایسه با افرادي که 
کمتر قهوه مي نوشــند، چربي تحتاني و شکمي کمتري 
دارند. محققان دانشگاه آنجلیا راسکین انگلســتان در 
مطالعه خود دریافتنــد زنان ۲۰ تا ۴۴ ســال که روزانه 
۲ تا ۳ فنجان قهوه مي نوشــیدند داراي کمترین میزان 
چربي دورشــکمي بودند کــه ۳. ۴ درصــد کمتر از 
افرادي بود که قهوه نمي نوشیدند. در بین زنان ۴۵ تا 
۶۹ سال، آنهایي که ۴ فنجان یا بیشتر در روز قهوه 
مي نوشیدند ۴. ۱ درصد داراي چربي کمتري بودند. 

در مجمــوع میانگین درصــد کل چربي بــدن در زنان تمام 
گروه هاي سني که ۲ یا ۳ فنجان قهوه مي نوشیدند ۲. ۸ درصد 

کمتر بود. 
در مردان، این رابطه خیلي مشــهود نبود. به طوري که مردان 
۲۰ تا ۴۴ سال که روزانه دو یا سه فنجان قهوه مي نوشیدند کل 

چربي بدن شان ۱. ۳ درصد کمتر بود. 
دکتــر »لي اســمیت«، سرپرســت تیــم تحقیــق، در 
این باره مي گوید: »تحقیق ما نشــان مي دهــد که وجود یک 
ترکیب بیواکتیو در قهوه، بجز کافئین، موجب تنظیم وزن شده 

و احتماالً مي تواند به عنوان ترکیب ضدچاقي استفاده شود. «
ساالنه حدود ۷ میلیون تن قهوه در جهان مصرف مي شود. 
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محققان دریافتند مصرف حداقل دو وعده لبنیات در روز با کاهش ریسک ابتال 
به دیابت و فشارخون باال مرتبط است. 

مصرف بیشــتر محصوالت لبني با کاهش ریســک دیابت، فشارخون باال و 
سندروم متابولیک مرتبط است. 

شرکت کنندگان این مطالعه در رده سني ۳۵ تا ۷۰ سال از ۲۱ کشور جهان 
بودند: آرژانتین، بنگالدش، برزیل، کانادا، شــیلي، چین، کلمبیا، هند، ایران، 
مالزي، فلسطین، پاکستان، فیلیپین، لهستان، افریقاي جنوبي، عربستان، سوئد، 

تانزانیا، ترکیه، امارات و زیمباوه. 
مصرف معمول لبنیــات در طول ۱۲ مــاه قبل از طریق پرسشــنامه اي از 
شرکت کنندگان ارزیابي شد. محصوالت لبني شامل شیر، ماست، دوغ، پنیر و 
غذاهاي تهیه شده از محصوالت لبني بود و در قالب پرچرب تا کم چرب )۱ تا 

۲ درصد( طبقه بندي شدند. 
کره و خامه به طورجداگانه ارزیابي شدند چراکه در برخي کشورها این مواد 

خوراکي به طور متداول مصرف نمي شوند. 
اطالعات مربوط به سابقه مصرف دارویي شخص، مصرف داروهاي تجویزي، 
میزان تحصیالت، سیگار کشیدن، اندازه دورکمر، میزان وزن و قد، فشارخون و 

میزان گلوکز خون در حاال ناشتا هم جمع آوري شد. 
محققان مشــاهده کردند مصرف لبنیات پرچرب، و نه لبنیات کم چرب، یا 

شیوع کمتر اکثر مؤلفه هاي سندروم متابولیک مرتبط بود. 
به گفته محققان، حداقل دو وعده مصرف لبنیات در روز با کاهش ۲۴ درصدي 
ریســک ســندروم متابولیک مرتبط بود. این ارتباط در مورد مصرف لبنیات 

پرچرب به مراتب بیشتر از لبنیات کم چرب بود. 

یم غذایی سرشار از لبنیات  ارتباط رژ
یسك دیابت و فشارخون و كاهش ر

ودن ادویه ها به وعده غذایی در كاهش التهاب تاثیر افز
محققان دریافتند افزودن ۶ گرم ادویه به وعده 
غذایی مملو از چربی و کربوهیدرات ها منجر به 
کاهش نشــانه های التهاب ناشی از مصرف آنها 

می شود.
»کانــی راجرز«، سرپرســت تیــم تحقیق از 
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، در این باره می گوید: 
»افزودن انــواع ادویه ها به وعــده غذایی چرب 
یا پرکربوهیدرات می تواند راهی برای ســالم تر 
کردن آن غذا باشــد. ما در این مطالعه فقط به 
یک ادویه خاص اشــاره نداریــم.« محققان در 

این مطالعه، از مخلوطی از ریحان، برگ بو، فلفل سیاه، دارچین، گشنیز، زیره، 
زنجبیل، پونه کوهی، جعفری، فلفل قرمز، رزماری، آویشن و زردچوبه استفاده 

کردند.
به گفته راجرز، در مطالعه قبلی خواص ضدالتهابی انواع ادویه ها نظیر زنجبیل 

و زردچوبه اثبات شده بود.
بعالوه، التهاب مزمن با پیامدهای بدی برای ســالمت نظیر سرطان، بیماری 

قلبی عروقی و اضافه وزن و چاقی مرتبط است.

چرا باید به غذاهایمان ادویه اضافه کنیم؟
در ســال های اخیر، محققان دریافتند التهاب 
می تواند بعد از مصرف وعده غذایی چرب یا حاوی 

قند باال افزایش یابد.
در این مطالعه، ۱۲ مرد در رده سنی ۴۰ تا ۶۵ 
سال که چاق بوده یا اضافه وزن داشته و حداقل 
یک فاکتور پرخطر بیماری قلبی عروقی را داشتند، 
مــورد مطالعه قرار گرفتند. به طــور تصادفی هر 
شرکت کننده سه نوع وعده غذایی با چربی اشباع 
شده و کربوهیدرات باال در سه روز جداگانه مصرف 
کردند: یک وعده بدون ادویه، یک وعده همراه بــا دو گرم از مخلوط ادویه ها، 
و یک وعده هم همراه بــا ۶ گرم از مخلوط ادویه ها. ســپس نمونه خون افراد 

جمع آوری و بررسی شد.
بعد از بررسی داده ها، محققان دریافتند سیتوکین های التهابی بعد از مصرف 
وعده غذایی حاوی ۶ گرم ادویه کاهش یافت. شش گرم ادویه تقریباً در حدود 
یک قاشق چای خوری یا یک قاشق سوپ خوری است. محققان درحال انجام 

تحقیقات بیشتر در این زمینه هستند.

یافته جدید
محققان
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مقاله

کمبود شدید روغن مورد نیاز صنایع غذایی

 شركت بازرگانی دولتی
از اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار سر باز می زند

تهدید ۸۰ هزار شغل مستقیم
دبیــر انجمن صنفــی صنایع بیســکویت، 
شیرینی و شکالت ایران از کمبود شدید روغن 
در صنایع غذایی کشــور خبر داد و گفت: در 
صورت عدم تامین نیاز روغن صنایع بیسکویت، 
شــیرینی و شــکالت، این صنایع حداکثر تا 

اواسط تیرماه امکان ادامه فعالیت دارند.
جمشید مغازه ای با اشــاره به مصوب ستاد 
تنظیم بازار برای دریافت روغن امانی از شرکت 
بازرگانی دولتی ایران گفت: به رغم اینکه این 
مصوبه الزم االجرا اســت، اما شرکت بازرگانی 
دولتی ایران تا این لحظه از آن سر باز زده است.
وی ادامه داد: عدم تامیــن روغن مورد نیاز 
صنایع غذایی مشــکالت جــدی را برای این 
صنایع ایجاد کرده است به نحوی که پیش بینی 
می شود حداکثر تا اواسط تیرماه دوام بیاروند.

مغازه ای بــا تاکید بر اینکــه فقط در بخش 
صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت بیش از 
۸۰ هزار شغل مستقیم در معرض تهدید قرار 
گرفته است، افزود: ۳۰۰ تا ۳۰۶ کارخانه عضو 
انجمن ما هستند که در این کارخانه ها به طور 
مســتقیم ۸۰ هزار نفر مشــغول کارند و عدم 
تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید از جمله روغن 

می تواند شغل این افراد را تهدید کند.
به گفته وی؛ کمبود روغن برای صنایع غذایی 
از ۲۰ تا ۲۵ روز پیش تشــدید شد و با توجه 
به میزان مصرف روغن در صنایع بیســکویت، 
شــیرینی و شــکالت تاثیر منفی آن بر این 
صنایع بیش از سایر صنایع و حدود ۷۰ درصد 

بوده است.
مغازه ای بــا بیــان اینکه در حــال حاضر 
کارخانه ها برای ادامه فعالیت به همدیگر روغن 
قرض می دهنــد، گفت: با خالی شــدن انبار 
کارخانه ها به تدریج به روزهای نزدیک خواهیم 
شد که امکان ادامه تولید برای کارخانه وجود 

نداشته باشد.
وی تصریح کرد: به زودی این مشــکل تاثیر 
خود را بر بازار مصرف داخلی خواهد گذاشت 
و بازار بر اثر کاهش عرضه بــا افزایش قیمت 

روبه رو می شود.

مغازه ای یکی دیگر از نگرانی های بزرگ این 
صنایع را اختالل در صادرات عنوان کرد که از 

سال گذشته روند کاهشی داشته است.
وی میــزان کاهــش صادرات بیســکویت، 
شیرینی و شکالت کشــور در سال گذشته را 
۴۰ درصد عنوان کرد که با ادامه مشــکل در 
تامین مواد اولیه در سالجاری درصد آن بسیار 

بیشتر خواهد شد.
مغازه تاکید کرد: ما نســبت به مشــتریان 
خارجی خود تعهداتــی داریم که عدم اجرای 
آن ها می تواند منجر بــه واگذاری بازار به رقبا 

شود.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، 

شــیرینی و شــکالت میزان روغن 
مورد نیاز ایــن صنایع را ۳۰۰ تا 
۳۵۰ هزار تن در سال اعالم کرد.
مغازه ای یادآرو شــد: اجرای 

مصوبه ســتاد تنظیم بازار مبنی 
بر تامین روغن مورد نیاز صنایع به 

شــکل امانی بر عهده شرکت بازرگانی 
دولتی ایران و هرگونه نتایج منفی حاصل 

از عدم اجرای این مصوبه و مشکالتی که برای 
صنایع پیش خواهد آمد بر گردن این شرکت 

خواهد بود و باید قانونی پاسخگو باشد.

 تولید نان  گندم فراسودمند
با دو سویه باكتری  بومی

محققــان دانشــگاه های علــوم کشــاورزی و منابع 
طبیعی گرگان و علوم پزشکی گلســتان با افزودن دو 
سری از باکتری های بومی به خمیر ترش آرد گندم، موفق 

به تولید نان فراسودمند شدند.
علیرضا صادقی، مجــری و از محققان این طرح، نان را 
محصولی پرمصرف در ســبد غذایی خانواده ها دانست و 
افزود: این محصول دارای ضایعات زیادی است؛ از این رو 
تولید نانی با زمان ماندگاری مناسب و ویژگی های مطلوب 
از ضروریات است که در این راستا راهکاری را ارائه کردیم.
وی با بیان اینکه این تحقیقات با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی گلســتان اجرایی شده است، یادآور شد: در طی 
آن برای بهبود ویژگی های نان راهکاری را ارائه دادیم و 
این طرح نیز از پشتیبانی صندق حمایت از پژوهشگران 

و فناوران معاونت علمی برخوردار شده است.
صادقی بــا تاکید بر اینکه در این طــرح از دو باکتری 
بومی ایران برای بهبود خواص نان استفاده کردیم، اظهار 
کرد: این باکتری ها اثرات ضد قارچی مناسبی را از خود 
نشــان دادند، به گونه ای که با کاربرد آنها ۵ تا یک هفته 
رشــد قارچ در نان محدود و ماندگاری بیشتری در نان 

مشاهده شد.
این محقق کاهش کپک زدگی، بیات شدن نان و کاهش 
اســید فیتیک در نان را از مزایای کاربرد این دو ســویه 
باکتریایی بومی دانست و ادامه داد: وجود اسید فیتیک 
به مقدار زیاد در نان باعث دفع امالح از بدن می شود؛ اما 
با کاهش آن ارزش تغذیه ای نــان باالتر می رود که این 
موضوع خصوصا در افــرادی که فقر امالح و آهن در آنها 

وجود دارد، دارای اهمیت است.
صادقی بــا تاکید بر اینکه با ایــن روش می توان اقدام 
به تولید نان فراســودمند کرد، افزود: هدف از انجام این 
پژوهش شناسایی دقیق آغازگرهای الکتیکی موجود در 

خمیرترش حاصل از آرد کامل گندم بوده است.
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ول پلی رسینولئات  پلی گلیسر

PGPR
 تهیه و تنظیم: سعید اسکویي

چکیده:
 PGPR پلي گلیسرول پلي رسینولئات یا همان
امولسیفایري اســت که از پلیمریزاسیون اسیدهاي 
چرب روغن کرچک یا روغن ســویا و گلیسرین در 
غلظتهاي مختلف بدست مي اید. در شکالت، شکالت 
ترکیبي و پوشش هاي مشابه، PGPR عمدتا با مواد 
دیگر مانند لسیتین براي کاهش ویسکوزیته استفاده 
مي شود. همچنین مي تواند به عنوان یک امولسیفایر 
در اسپري ها و سس ساالد اســتفاده شود، یا براي 

بهبود بافت محصوالت پخته شده به کار رود. 

مقدمه: 
 روغن روان کننده شــکالت )پلي گلیسرول پلي 
رســینولئات، هموپلیمر، E۴۷۶( نیروي برشــي 
yield value و اصطــکاک بیــن ذرات جامــد 
)مانند کاکائو، شکر، شیر( را کاهش داده و متقابال« 
ویسکوزیته پالستیک شــکالتهاي تهیه شده با کره 
کاکائو و یا جانشــین کره کاکائو را کاهش مي دهد 
و از این طریق تعامل میان ذرات شــکر و چربي را 
بهبود مي بخشد. اســتفاده همزمان از PGPR و 
لسیتین در شــکالت تاثیر سینرژیستي دارد، یعني 
ترکیب موجود بهترین تاثیر و عملکرد را در شکالت 

به جاي مي گذارد. 

تولید پلي گلیسرول پلي رسینولئات: 
جهت تولید این محصول ابتدا گلیسیرین در دماي 
۲۰۰ درجه ســانتیگراد در یک راکتــور در حضور 
کاتالیزور قلیایي براي تولید پلي گلیسرول حرارت 
داده مي شود. اسیدهاي چرب روغن کرچک به طور 
جداگانه همزمان با باال بردن دما تا ۲۰۰ درجه سانتي 
گراد، براي ایجاد اسیدهاي چرب اشباع شده اضافه 
مي شوند و سپس پلي گلیسرول و اسیدهاي چرب 
اشباع شده ریزینولئیک براي ایجاد پلي گلیسرول 

پلي رسینولئات با یکدیگر مخلوط مي شوند. 
 پلي گلیســرول پلي رســینولئات امروزه مصرف 
گسترده اي درصنعت روغن و مارگارین، نان، شیریني 

وشکالت و امولسیفایرها دارد. 

کاربرد PGPR در شکالت: 
۱(کاهش ویسکوزیته شکالت 

۲( بهبود ویژگي هاي جریان شــکالت و شکالت 
ترکیبي 

۳( بهبود عملکرد تجهیزات مورد اســتفاده براي 
تولید محصوالت جامد 

۴( کاهش مصــرف کره کاکائو، CBS و ســایر 
جانشینهاي کره کاکائو. باعث مي شود ذرات جامد 
در شــکالت، در کره کاکائو به حالت تعلیق درآمده 
و با کاهش ویسکوزیته، کره کاکائو کمتري استفاده 
مي شــود و موجب صرفه جویي در هزینه ها میشود، 

زیرا کره کاکائو یک ماده گران قیمت است. 
۵( راحتي کاربري شکالت روکشي براي اینروب 
کردن محصوالتي مانند کیک، شــکالت، بستني، 

ویفر و... 
۶( پخش شــدن یکنواخت شــکالت روکشي بر 

روي مغزي 
۷( جلوگیري از حباب زدن شکالت 

۸( قالب گیري آسان تر شکالت هاي قالبي و ظریف 
۹( ایجاد یک الیه نازک از شکالت بر روي محصول 
پایه و در نتیجه خشک شدن سریع محصول قبل از 

بسته بندي. 
۱۰( نیاز به ویبریشــن کمتر بــراي خارج کردن 

شکالتهاي قالبي از قالب 

کاربرد PGPR در شکالت روکش بستني: 
۱(کاهش مصرف شکالت روکشي در بستنیهاي با 
روکش شکالتي که براي صنعت بستني بسیار مقرون 

به صرفه است. 
۲(ســرعت خط تولید به دلیل کریستالیزاسیون 

سریع )خشک شدن سریع روکش(باال مي رود. 
۳(پدیده pinholes را در روکش بستني کاهش 
مي دهد، بنابراین سطح روکش بستني براق تر خواهد 

بود. 
کاربرد PGPR در مارگارین: 

 spread( بهبــود خاصیــت مالش پذیــري)۱
 )ability

۲(پایداري و ثبات شبکه 
امولسیون در مارگارینهاي 

با چربي پایین 

آزمون هاي سم شناسي: 
مجموعه اي از مطالعات سم شناسي در دهه هاي 
 ADMUL ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ براي بررسي سمیت
WOL، یکــي از برندهاي پلي گلیســرول پلي 
رســینولئات )PGPR( انجام شد. محتوي این 
تحقیقات شامل مطالعات در باره افراد بشري بود. 
در طول سال هاي ۱۹۶۴ و PGPR ،۱۹۶۵ به ۱۹ 
داوطلب انساني تغذیه شد که رژیم غذایي حاوي 
مقادیر ثابت چربــي و پروتئین بود. PGPR به 
مدت ۲ هفته تا ۱۰ گرم در روز به هر داوطلب در 
سوپ، کیک و میوه هاي تیفي تغذیه شد. مقادیر 
طبیعي قبل از قرار گرفتن در معرض پارامترهاي 
بیوشیمیایي مشخص شد. آزمون هاي تعادل چربي 
نشــان داد که هضم و جــذب PGPR صورت 

گرفته است.
هیچ اثــر متقابــل PGPR بــر پارامترهاي 
 PGPR بیوشیمیایي مختلف مشــاهده نشد و
هیچ اثر ســمي بر روي کبد و کلیه ها نداشــت و 
مصرف PGPR توسط انسان ها اثرات نامطلوب 
نداشــت. مقدار مصرف شــده تا ۱۰ گرم در روز 
معادل حدود ۶۳ برابر بیشــتر از مقدار میانگین 
مصرف روزانه مصرفي در مــردان به میزان ۲/۶۴ 
کیلوگرم وزن بدن در روز بود. از این مطالعه به این 
نتیجه رسیده شده است که مصرف اثرات نامطلوبي 

در انسان ندارد. 

نتیجه گیري: 
با توجه به تاثیرات مثبت استفاده از پلي گلیسرول 
پلي رسینولئات بر روي خواص رئولوژیکي شکالت و 
روکش ها گروه صنعتي نجاتي )آناتا(، در محصوالت 
تولیدي خود نظیر شکالت هاي تابلت %۶۵، %۷۷، 
۸۹%، روکش هاي کاکائویي و روکش هاي شکالتي، 

از این ماده اولیه استفاده مي کند. 
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