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سرمقاله
اخبار

زیر ساخت های اشتغال پایدار و توسعه صادرات غیر نفتی/ یادداشت: 
محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

نهادهای خصوصی دربخش کشاورزی بعنوان یک بازوی مدیریتی 
مستدام بکار گرفته شود

زمان برگزاری و فراخوان ثبت نام نمایشگاه شیرینی و شکالت تهران 
اعالم شد 

حمایت قاطع شورای ملی زعفران از اقداماتی که باعث شفافیت 
 بازار،منصفانه شدن قیمت زعفران و جلوگیری از خام فروشی

در راستای کمک به کشاورزان،صادرکنندگان و ارز آوری می شود
افزایش قیمت دام و مرغ زنده، قیمت گوشت و مرغ را باال برد

انتخاب دکترمهدی کریمی تفرشی به عنوان سفیر حسن نیت بحران 
قرن جهان

کمبود روغن خوراکی مشکل اصلی صنایع غذایی است
جهش تولید در پگاه با افزایش چند درصدی ظرفیت تولید 

با الگو برداری صحیح از کشورهای موفق و همکاری نهادهای دولتی و 
تولیدکنندگان از مزرعه تا سفره سرانه مصرف شیر در کشور افزایش می یابد

شخصیت صنعت غذای سال 98
اخبار شرکت های صنایع غذایی

وزیر صنعت در بازدید از گروه صنعتی میهن: صادرات محصوالت لبنی 
ایران به اوراسیا باید تقویت شود

دو میلیارد دالر صادرات در حوزه صنایع لبنی هدفگذاری شده است
عدم تخصیص بود جه شیر مدارس و حذف آن بطور کامل از دالیل 

پایین بودن سرانه مصرف شیر در کشور است
اخبار صنایع غذایی جهان

تاثیر شیوع کرونا بر وضعیت صنعت غذا
نان صنعتی گران می شود

کاهش ۴۰ درصدی تولید صنایع نوشابه در سال جاری
اخبار

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت
نگاهی به صنایع غذایی کشور در شرایط ویژه

قیمت شکالت ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می یابد
جذب سرمایه گذاری و بازمهندسی؛ دو اولویت مهم حوزه کشاورزی

ماکارونی گران شد
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مرا امید وصال تو زنده می دارد 
و گرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک

به یاد سید آرمان رضوی طباطبایی

32

 رئیس شورای سیاست گذاری:
مهندس سید مصطفی هاشمی طبا

اعضای شورای سیاست گذاری:
سید مصطفی هاشمی طبا، سید محمد حسینی، آزاده دلسوزی 

محمد صراف زاده ، امیر سامان اسکندری، فاطمه کاشانی

 صاحب امتیاز:
دکتر محمد حسینی

مدیر مسئول:
مهندس امیرسامان اسکندری

 سر دبیر:
ساسان میار

مدیر تحریریه:
مهندس آزاده دلسوزی

هیأت تحریریه:
سید مصطفی هاشمی طبا، سید محمد 

حسینی، آزاده دلسوزی، علی بهزاد
امیر سامان اسکندری، فاطمه کاشانی، 
سمن مجتهدی، علی اکبر علیان نژادی

 مدیر اجرائی:
دکتر فاطمه کاشانی

مدیربازرگانی: 
مهندس فرشید بختی، مهندس پروانه خانی 

مهندس پریسا افشار
امور مشترکین:

مهرسا عصری، نازگل مصاحبي فرد
مینا امامي آشتیاني

 مدیر هنری:
داود پیشکار

صفحه آرا:
حمید رضا نعیمی

حمایت قاطع شورای ملی زعفران از اقداماتی که باعث شفافیت 
 بازار،منصفانه شدن قیمت زعفران و جلوگیری از خام فروشی

در راستای کمک به کشاورزان،صادرکنندگان و ارز آوری می شود

جهش تولید در پگاه با افزایش چند درصدی 
ظرفیت تولید 
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مهندس محسن احتشام خبر داد: 

مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران خبر داد: 
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نهادهاى خصوصی دربخش کشاورزى 
بعنوان یک بازوى مدیریتی مستدام 
بکار گرفته شود

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران: 

ــ هـای36 اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

پس از ۱۱۵ روز توقف 
 صادرات رخ داد؛

از سرگیری صادرات 
پگاه فارس به 
کشورهای اوراسیا

گروه صنعتی میهن 
روز جهانی شیر را 
چگونه جشن گرفت؟
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 صادرات محصوالت لبنی ایران به اوراسیا

باید تقویت شود

وزیر صنعت در بازدید از گروه صنعتی میهن:

آدرس چاپخانه: خیابان دماوند، نرسیده به سبالن، خیابان غفاری، نبش کوچه تیر، کیانچاپ
تلفن: 77593661



سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

روز صنعت و معدن

بسمه تعالی

بی تردید صنعت و معدن از شاخه های مهم اقتصادی هر کشوری می باشد. بویژه آنکه برای کشوری که سرشار از مواد 
معدنی می باشد زمینه رشد و توسعه صنعت و انگیزه برای ایجاد صنایع  بخصوص آنهائی که موجب تبدیل مواد اولیه موجود 
کشور به کاالی ساخته شده می شود، بسیار باال خواهد بود. هر چند امروز برخالف گذشته این امر یعنی وجود مواد اولیه 
امتیاز به حساب نمی آید و بیشتر تکنولوژی و دانش فنی عامل برتری می باشد همچنانکه ژاپن و کره جنوبی در این راه گام 
های اساسی و تعیین کننده برداشته اند. بهرحال مواد کانی موجود در کشور ثروت خدادادی است که همانند تغذیه گاز به 
پتروشیمی ها می تواند موجب افزایش ثروت کشور و اشتغال گردد هر چند سیستم های اتوماسیون اجازه افزایش ضریب 
اشتغال در صنعت و معدن را نمی دهد و گردشگری عامل اصلی اشتغال در کشورها می باشد. اما متنوع کردن اقتصاد از شیوه 

هائی است که برای آینده کشور الزامی می باشد.
از دیدگاه دیگر مهترین مزیت صنعت )و البته وجود معادن( توانمند سازی کشور از لحاظ فنی و خالقیت و ایجاد قدرت 
بالفعل در جامعه برای زیست هر چه پرتوان تر می باشد. صنعتگران کشور ما اعم از آنکه به صنایع نظامی یا عمومی اشتغال 
دارند دارای توانمندی های بالقوه هستند اما هرگاه صنعت در محدود هر کشوری محصور شود، قادر به رشد و بالندگی 
نمی باشد، الزمه رشد و بالندگی صنعت ارتباط با خارج از کشور، صادرات و گام زدن بصورت موازی با صاحبان حرف و 
صنعت در کشورهای دیگر می باشد. این امر هم از نظر کمی یعنی افزایش تولید و صادرات و ارز آوری مهم است و هم از 

نظر به روز شدن تولیدات همگام و همراه فن آوری روز دنیا.
قبول کنیم که در این آوردگاه یعنی شانه به شانه زدن با واحدهای توانمند خارجی از لحاظ ارتباط با بازارهای خارج از 
کشور دچار مشکالت فراوان هستیم هر چند بهرحال راه هائی در برخی صنایع برای صادرات پدیدار است اما بهچوجه نمی 

تواند راه اصلی را به صنعت بنمایاند. امید که در آینده این راه گشوده گردد.
روز صنعت و معدن را به همه کارگران، کارآفرینان، مدیران و پژوهشگران حوزه صنعت و معدن تبریک گفته و رجاء واثق 

دارد با پایمردی ایشان آینده روشنی در پیش خواهد بود.
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 راههای گسترش و 
همکاریهای یونسکو با انستیتو 

تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور بررسی شد

در دیدار دکتر امیر روشن بخش سرپرست گروه 
ارتباطات و امور مشــارکتها با دکتر میرزای رزاز 

راههای گسترش همکاریها متقابل بررسی شد.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی به نقل از روابط 
عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور، در این نشست دکترجالل الدین میرزای رزاز 
ضمن استقبال از تعامل وهمکاری های دوجانبه 
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 
بایونسکو گفت :دردوره جدید مدیریتی انستیتو  
یک اهتمام جدی و جدیدی به مقوله فرهنگ شده 

است وما باید موضوع متفابل میان تغذیه و فرهنگ 
را جدی بگیریم . وی گفت: ما در دوره ای زندگی 
می کنیم که آن را دوره جامعه اطالعاتی و جامعه 
شــبکه ای می نماند که این نشان دهنده اهمیت 
فرهنگ و ارتباطات در دنیای جدید می باشد و نمی 
توانیم بدون توجه به تغییرات پیرامون خود نسبت به 

آموزش و ارتقاء فرهنگ تغذیه موفق باشیم.
این استاد دانشــگاه در ادامه افزود: انستیتو در 
حال حاضر با سازمان بهداشت جهانی همکاریهای 
مشــترکی دارد و در حال حاضر با دفتر مدیترانه 
شرقی طرح های مشترکی را انجام می دهند که در 
این زمینه ما داری تجارب ارزنده ای هستیم که می 

توانیم در اختیار دیگران قرار دهیم .
دکتر رزاز با اشــاره به تنوع قومیــت ها و خرده 
فرهنگ هــای موجود در ایران ،جامعــه ایرانی را 
سرزمینی با پتانسیل های باالی دانست که می تواند 
فصل جدیدی از همکاریها میان انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و یونسکورا  در زمینه فرهنگ تغذیه رقم 
بزند. در ادامه این نشت دکتر روشن بخش معاون 
ارتباطات و امور مشارکتها یونسکو ضمن استقبال 
از همکاریهای متقابــل افزودبه  تغذیه هیچگاه از 
بعد فرهنگی نگاه نشده است آمادگی خودرا جهت 
افتتاح دفتر نمایندگی یونســکو در محل انستیتو 
تحقیقات تغدیــه ای رااعــالم و افزود:با توجه به 
امکانات موجود ما می توانیم شــاهد گســترش 

همکاریها و تبادل تجارب ارزنده میان انســتیتو 
و یونســکو در زمینه آموزش و توســعه ارتباطات 

درسطح ملی و منطقه ای باشیم.

 ارائه خدمات برای ارتقای 
سطح آمادگی فناوری طرح ها 

در موسسه صنایع غذایی
رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: 
به منظور تحقق جهش تولید در صنعت غذا، ارتقای 
سطح آمادگی فناوری )TRL( طرح های پژوهشی 
در مؤسسه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی صورت 

می گیرد.
به گزارش ایســنا، دکتر قدیر رجب زاده با اشاره 
به ارائه خدمات برای ارتقای سطح آمادگی فناوری 
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طرح های پژوهشــی در موسســه پژوهشی علوم و 
صنایع غذایی، افزود: این امر از طریق انجام مطالعات 
تکمیلی بر روی ارتقای فناوری و صنعتی ســازی با 
هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری در صنعت غذا 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: TRL یک معیار جهانی برای ارزیابی 
سطح آمادگی فناوری است و از ایده تا مطالعات تولید 
انبوه را شامل می شود که به عنوان بسته فناوری یک 
دســتاورد نوآورانه نیز مطرح است. رییس موسسه 
پژوهشــی علوم و صنایع غذایی خاطر نشــان کرد: 
فناوری هایی که دارای TRL باال هســتند، از زمان 
آغاز مالکیت بخش خصوصی می توانند در کوتاه ترین 
زمان ممکن وارد مرحله تولید و روانه بازار شوند. بر 
اساس اعالم روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم 
و صنایع غذایی، رجب زاده با بیــان اینکه مدیریت 
کارآفرینی و ارتباط با جامعه موسسه پژوهشی علوم 
و صنایع غذایی در قالب انعقاد قراردادهای تحقیق و 
توسعه، طرح های پژوهشی، خدمات فنی و مهندسی 
و خدمات آزمایشــگاهی حمایت خوبــی از فعاالن 
صنعت غذا انجام می دهد، یادآور شــد: این موسسه 
در ســال ۱۳۹۹ با راه اندازی دفتــر انتقال فناوری 
نسبت به ارتقای TRL طرح های پژوهشی، بازاریابی 
دستاوردهای پژوهشــی و شناخت نیازهای صنعت 

اقدام کرده است.

 نان مردم از داخل تامین 
می شود/ کاهش وابستگی به 

واردات روغن، در دستور کار است
معاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: رویکرد ما در اجرای برنامه های 
وزارت جهاد کشاورزی در سال جهش تولید، کاهش 
هزینه های تولید با روش های علمی و اتکا به بهره 
وری است. به گزارش صنعت غذا و کشاورزی به نقل 
از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا طالیی در مراسم 
آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان جدید سازمان 

جهاد کشاورزی استان البرز، با بیان این مطلب افزود: 
در شــرایط تحریم های ظالمانه و مشــکالت ارزی 
و اعتباری کشــور، با خودکفایی در گندم توانستیم 
نان مردم را از تولید داخل تامیــن کنیم. وی ادامه 
داد: کاهش وابســتگی کشور در ســایر محصوالت 
استراتژیک از جمله روغن در دستور کار وزارت جهاد 

کشاورزی قرار دارد.
طالیی با بیان این که شرایط امروز کشور، تحقق 
اقتصاد بدون نفت را ضروری ساخته است، اظهار کرد: 
با توسعه صادرات محصوالت کشاورزی می توانیم ارز 
حاصل از صادرات را به واردات نهاده های کشاورزی 

مورد نیاز اختصاص دهیم.
معاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت جهاد 
کشاورزی بر لزوم ایجاد و تقویت زنجیره های تولید 
در بخش کشاورزی تاکید و خاطرنشان کرد: تکمیل 
زنجیره های تولید از مزرعه تا ســفره از برنامه های 
اولویت دار وزارت جهاد کشــاورزی در سال جاری 
است. طالیی، نیروی انسانی را سرمایه اصلی سازمانی 
دانست و افزود: در حوزه نظام پیشنهادات کارهای 
خوبی انجام شده است و ما در حوزه معاونت توسعه و 
منابع انسانی اعتقاد داریم ارباب رجوع، همکار ما است 

و باید رضایت آنان را جلب کنیم.
وی با اشــاره به اجرای فصل دهم قانون خدمات 
کشوری در وزارت جهاد کشاورزی، گفت: برای تامین 
۱۰۰ هزار دستگاه مسکن کارکنان نیز با وزارت راه و 

شهرسازی توافق کرده ایم.

 افزایش قیمت نان در دستور 
کار دولت نیست/ نرخ های 

مصوب سال گذشته الزم االجرا است
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: به دنبال افزایش قیمت گندم، 
دولت یارانه نان را افزایش داده است و بنابراین افزایش 
قیمت نان تا اطالع ثانوی به هیــچ عنوان پذیرفته 
نیست و نرخ نان تعیین شده در سال قبل برای امسال 

نیز الزم االجرا است.
محمدرضا کالمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، گفت: نــرخ خرید تضمینی هر 
کیلوگرم گندم با هزینه های جانبی در ســال ۹۹، 
دو هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شــده است. سرپرست 
معاونــت بازرگانی داخلــی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اشــاره به مصرف ســاالنه ۱۱ میلیون تن 
گندم در کشور، افزود: ۹٫۵ میلیون تن از ۱۱ میلیون 
تن گندم، یارانه ای است که ۸۰ درصد از ۹٫۵ میلیون 
تن گندم یعنی حدود ۷٫۵ تا ۸ میلیون تن گندم به 
صورت یارانه ای و با نرخ هر کیلوگرم ۶۶۵ تومان در 

اختیار نانوایی ها قرار می گیرد.
سخنگوی ستاد کارگروه تنظیم بازار اظهار داشت: 
۲۰ درصد دیگر از ۹٫۵ میلیون تن گندم به صورت 
یارانه ای و با نرخ هر کیلوگرم ۹۰۰ تومان در اختیار 

نانوایی ها قرار می گیرد.
کالمی اظهار داشت: بنابراین، نانوایی ها دو دسته 
هستند؛ به این معنا که حدود ۸۰ درصد آنها گندم 
یارانه ای با نرخ ۶۶۵ تومان دریافت می کنند که قیمت 
تمام شده هر کیلوگرم آرد این نانوایی ها  حدود ۸۵۰ 
تومان است و برای ۲۰ درصد الباقی که گندم با نرخ 
نیمه یارانه ای یعنی۹۰۰ تومان به آنها تعلق می گیرد، 
قیمت تمام شــده هر کیلوگرم آرد، حدود ۱۳۵۰ تا 
۱۴۰۰ تومان است. وی افزود: بر این اساس، قیمت 
هر کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی برای نانوایی هایی که آرد 
یارانه ای )۶۶۵ تومان( می گیرنــد، حدود ۳۳ تا ۳۵ 
هزار تومان است و قیمت هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی 
برای نانوایی هایی که آرد نیمه یارانه ای )۹۰۰ تومانی( 
می گیرند بر اساس کیفیت و درصد سبوس گیری آن، 

بین ۵۲ تا ۵۶ هزار تومان است. 
وی با اشاره به افزایش قیمت نان در سال ۹۸، اظهار 
داشــت: تمام هزینه ها و افزایش حقوق و دستمزد 
نانوایی ها در چند سال گذشته در هزینه تمام شده نان 
اعمال و سپس افزایش قیمت ها اعالم شد؛ لذا علیرغم 
افزایش خرید تضمینی گندم افزایش قیمتی برای 
نان در سال جاری دولت در نظر نگرفته است و نرخ 
نان همان قیمت تعیین شده در سال گذشته است. 

کالمی گفت:  در سال گذشــته با خرید تضمینی 
گندم به ازای هر کیلوگرم ۱۷۰۰ تومان و محاسبه 
۱۵۰ تومان هزینه های جانبی، نرخ تمام شده خرید 
تضمینی هر کیلوگرم گنــدم ۱۸۵۰ تومان بود؛ اما 
گندم با دو نرخ یارانه ای ۶۶۵ تومان و نیمه یارانه ای 
۹۰۰ تومان در اختیــار نانوایی ها قرار می گرفت؛ لذا 
بر این اساس دولت در ســال ۹۸، یازده هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می کرد که بخشی از 
آن به صورت یارانه پنهان و بخشی از آن هم در قالب 
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یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شد. 
کالمی اظهار داشــت: اما با افزایــش نرخ خرید 
تضمینی گندم به هر کیلوگرم ۲۷۰۰ تومان، یارانه 
پنهان نان از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سال ۹۸ 
به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته 
است.  سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: به دنبال افزایش 
قیمت گندم، دولت یارانــه نان را افزایش داده، بنابر 
این افزایش قیمت نان تا اطالع ثانوی به هیچ عنوان 
پذیرفته نیست و نرخ نان تعیین شده در سال قبل 

برای امسال نیز الزم االجرا است. 
وی با تأکید بر طرح تشــدید بازرســی ها گفت:  
متأسفانه با خبر شــده ایم که برخی نانوایی ها تحت 
عناوین مختلف از جمله نان بزرگ تر، نان سبوس دار 
و … به جــای دریافت نرخ تعیین شــده برای نان 
نرخ هــای باالتری از مشــتریان دریافت می کنند و 
حتی برخی تخلفات بزرگ تــری نیز دارند که قطعا 
با این دســته از متخلفین برخورد می شود. کالمی 
با تأکید بر اینکه برنامــه ای برای افزایش قیمت نان 
وجود ندارد، گفت: خیال مردم راحت باشد نان گران 
نمی شود؛ البته اگر دولت بخواهد میزان یارانه نان را 
کم کند و نرخ فروش گنــدم و نان را برای نانوایی ها 
افزایش دهــد، آن موقع قطعا بــر روی نرخ نان هم 
اثرگذار خواهد بود که دولت برای آن تدبیر خواهد 
کرد؛ اما تا زمانی که یارانه پرداخت می شود، قیمت 

نان افزایش نخواهد یافت.

 رئیس اتاق بازرگانی تهران: 
صادرات غیرنفتی ۴۷.۷ 

کاهش یافت/ اگر بورس ریزش کند، 
ماجرای موسسات اعتباری تکرار 

می شود
رئیس اتاق بازرگانی تهــران گفت: در رابطه با 
بورس پیشنهاداتی داریم؛ یکی از آنها این است 
که بروکراسی حاکم بر پذیرش شرکت ها کم شود؛ 

االن زمان الزم برای پذیــرش در بورس کمتر از 
یک سال نیست.

به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی، مســعود 
خوانســاری در نشســت هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران که 
با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد 
درباره صادرات غیرنفتی اظهار داشــت: یکی از 
منابع اصلی درآمدی کشــور صادرات غیرنفتی 
است. متاسفانه در دو ماهه اول امسال با کاهش 
۴۷.۷ درصد صادرات غیرنفتــی روبه رو بودیم. 
اگرچه عمده این مســئله به علت کرونا است اما 

سیاست های غلط نیز از علل آن بوده است.
او ادامه داد: مشورت با دست اندرکاران صادرات 
می تواند راهگشا باشد اما متاسفانه کمتر به آن بها 
داده شده است. خیلی از صادرکنندگان از چرخه 
خارج می شوند و افراد جدید می آیند و این نگرانی 
از این بابت وجود دارد. متاســفانه هر چیزی که 
مطرح می کنیم، بالفاصله بحث رانت خواری مطرح 
می شود و مســائل را شخصی می کنند و این کار 

قشنگی نیست.
خوانساری تصریح کرد: در ســه ماهه ابتدای 
امسال تا امروز یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر وارد 
بورس شدند و این رقم غیر از سهام عدالت است. 

این می تواند یک فرصت به حساب بیاد.
اوا دامــه داد: در رابطه با بورس پیشــنهاداتی 
داریم؛ یکی از آنها این است که بروکراسی حاکم 
بر پذیرش شرکت ها کم شود؛ االن زمان الزم برای 
پذیرش در بورس کمتر از یک ســال نیست. اگر 
این زمان را کاهش دهیم، قدم مثبتی خواهد بود. 
در عین حال شفافیت بیشتر در سهامی که عرضه 

می شود، نیز اهمیت ویژه ای دارد.
خوانساری با اشــاره به اینکه اگر بورس ریزش 
کند، ممکن اســت مشــکلی که برای موسسات 
و صندوق های اعتباری رخ داد، تکرار می شــود، 
گفت: در بازار خودرو شاهد اتفاقی بودیم که عماًل 
بی نظیر بود. در این دوره برای ۲۵ هزار خودرو ۷ 
میلیون نفر ثبت نام کردند و در حوزه بلیت بخت 
آزمایی نیز چنین بود. اقدامات نســنجیده ای در 
این زمینه انجام شده اســت که بایددر مورد آن 

صحبت کنیم.
خوانساری با اشاره به مسئولیت خود در هیئت 
داوری رسیدگی به اختالفات ناشی از واگذاری ها 
گفت: متاسفانه در این بخش ناامنی برای بخش 
خصوصی ایجاد شده اســت و بعد از تغییرات در 
سازمان خصوصی سازی، پرونده هایی که مدیران 
قبلی تائید کرده بودند، با شکایت همین مدیران 

به مرکز داوری ارجاع شده است و این کار زیبایی 
نیست.

وی افزود: در رابطه با استمهال فهرست بیمه ای 
کارفرمایان و جریمه نشدن آنها گاهی اوقات دچار 
مشکالتی می شویم و این مسئله اعمل نمی شود. 
اگر واقعاً به دنبال جهش یا افزایش تولید هستیم 
باید کاری کنیم تا دسترســی ها تســهیل شود. 
اگرچه کرونا به اقتصاد کشور ضرر وارد کرده است 

اما باید بتوانیم شاهد افزایش باشیم.

 معاون امور صنایع وزارت 
صمت: حضور دانشگاه ها در 

طرح های توسعه ساخت داخل/تامین 
امنیت غذایی با تکیه بر توان داخلی

معاون امور صنایع وزارت صمت، حضوردانشگاه ها 
در پروژه های توسعه ســاخت داخل با محوریت 

تامین امنیت غذایی در کشور را خواستار شد.
به گزارش صنعــت غذا و کشــاورزی، به نقل 
از شــاتا، مهــدی صادقی نیارکی در نشســت 
مشترک با کارگروه امنیت غذایی دانشگاه تهران 
که با حضــور محمود نیلــی احمدآبادی رییس 
دانشگاه تهران برگزار شــد، افزود: با بهره مندی 
از پتانسیل های موجود در دانشگاه ها می توان 
امنیت غذایی کشــور را با تکیه بر ظرفیت های 
موجود در بخش های مختلــف صنایع غذایی و 

کشاورزی تامین کرد.
وی همکاری مشترک با معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و سایر نهادهایی اجرایی که در 
حوزه امنیت غذایی کشــور راهگشا هستند، را 
مورد تاکید قرارداد و گفت: با استفاده از ظرفیت 
های علمی و پژوهشی دانشگاه ها می توان فضای 
صنعتی کشور را به سمت توسعه و تقویت داخلی 

سازی سوق داد.
معاون امور صنایــع وزارت صمت اجرای این 
سیاســت را نیازمند حضور عملیاتی دانشــگاه 
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ها در بخش های مختلف صنعتی و کشــاورزی 
برشمرد و گفت: با تشکیل کمیته های تخصصی 
و هدف گذاری چند اولویــت اصلی برای تامین 
امنیت غذایی می توان این سیاست استراتژیک 

را عملیاتی کرد.
در این نشســت محمود نیلی رییس دانشگاه 
تهران نیز به تشریح مهمترین اولویت های علمی 
در تامین امنیت غذایی کشور پرداخت و کمک به 
فرآیند تصمیم سازی، سیاست گذاری در تدوین 
سند ملی امنیت غذایی در کشور را از اهداف مورد 

انتظار این کارگروه عنوان کرد.
راهکارهــای تکمیل زنجیره تامیــن و افزایش 
ارزش افزوده، نظارت هوشــمند ســالمت مواد 
غذایی، دانش محور شــدن تولیدات کشاورزی 
و تولید عناصر ارزشــمند از محصوالت جانبی و 
ضایعات و همچنین سیاست گذاری صحیح کشت 
در مناطق و اقلیم های مختلف از جمله موضوعاتی 
بود که به عنوان اولویت های تامین امنیت غذایی 

در کشور مطرح شد.

 قیمت زعفران۲۰ درصدکاهش 
یافت/لزوم برنامه ریزی برای 

مدیریت بازار
نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش ۱۵ 
تا ۲۰ درصدی قیمت این محصول نسبت به سال 
گذشته خبر دادو گفت: با توجه به نزدیک بودن 
فصل برداشت و شــیوع کرونا، باید تدبیر شود تا 

کشاورزان زیان نبینند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه 
قیمت این محصول نسبت به سال گذشته بین ۱۵ 
تا ۲۰ درصد کاهش یافته اســت، گفت: با توجه 
به نزدیک بودن فصل برداشــت و شرایط حاصل 
از کرونا، متولیــان امر باید بــرای مدیریت بازار 
برنامه ریزی کنند تا کشاورز دچار خسارت نشود.

غالمرضــا میــری در گفت وگــو با خبرنــگار 

مهر قیمت هر کیلوگرم زعفران را در حال حاضر 
حداقل ۶ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان و حداکثر 
۹ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
این نرخ ها برای کشاورز رضایت بخش و مناسب 
نیستند چرا که هزینه زندگی برای کشاورزان چند 
برابر شده اما قیمت زعفران نه تنها افزایش نیافته 
بلکه نسبت به فصل برداشت )۸ ماه قبل( حدود 

۱۰ درصد کاهش یافته است.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران اضافه کرد: 
قیمت برخی از انواع زعفران نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته حدود ۱۵ درصد و برخی دیگر حدود 

۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی درباره دالیل کاهش قیمت زعفران توضیح 
داد: تولید این محصول در سال ۹۸ نسبت به سال 
۹۷ افزایش پیدا کرد ضمن اینکه در سال گذشته 
شاهد شیوع بیماری کووید ۱۹ در سراسر جهان 
بودیم که منجر به کاهش صادرات شد. همچنین 
در بازار داخلی با توجه به اینکه مردم زعفران را 
کاالیی ضروری برای مصرف نمی دانند، خیلی از 
آنها این کاال را از سبد مصرفی خود حذف کرده اند 
و در بازار داخل نیز میزان تقاضا و مصرف کاهش 

یافته است.
میری درباره اینکه آیا در حال حاضر صادرات 
انجام می شــود؟ اظهار داشــت: صادرات انجام 
می شود اما میزان آن بسیار محدود است چرا که 
هنوز کشورهای واردکننده گرفتار کرونا هستند 

و شرایط به روال عادی برنگشته است.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران در پاسخ به 
ســؤالی مبنی بر اینکه پیش بینی می کنید طی 
هفته های آینده چه وضعیتی برای بازار زعفران 
اتفاق بیفتد؟ افزود: با شــرایط موجود، نمی توان 
پیش بینی انجام داد چرا که انتظار ما این بود که 
شرایط کرونا و اختالل در بازارها حداکثر یک ماه 
طول بکشد اما االن چند ماه است که درگیر این 
مسئله هســتیم و هنوز هم اتفاق خاصی نیفتاده 

است.
میری تصریح کرد: اگر شــرایط در تیرماه نیز 
به همین منوال باقی بماند، پیش بینی می کنیم 
مقدار قابل توجهی محصول روی دست کشاورزان 
بماند و به همین جهت از متولیان امر درخواست 
می کنیــم بــرای رســیدگی به ایــن وضعیت، 
برنامه ریزی کنند و تدبیری بیاندیشــند چرا که 
حدود چهار ماه دیگر محصول جدید نیز وارد بازار 
می شود و به محصول فعلی اضافه خواهد شد و اگر 
اقدامی برای مدیریت بازار انجام نشود، کشاورزان 

خسارت سنگینی خواهند دید.

 سقوط ۷۰ درصدی صادرات 
انبه پاکستان به دلیل موانع 

فروش به ایران
حجم صادرات انبه پاکســتان امسال به دلیل 
موانع صادرات به ایران و هزینه باالتر حمل هوایی 
به بازارهای اروپایی نسبت به سال گذشته احتماال 

۷۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
به گــزارش ایســنا، وحید احمد، سرپرســت 
انجمن صادرکنندگان، واردکنندگان و بازرگانان 
میوه و صیفی جات پاکســتان اظهار کرد: مسائل 
لجستیکی به همراه مشکالتی که در دسترسی به 
بازارهای بین المللی وجود دارد، چالشهای جدی 
برای صــادرات انبه به وجود آورده و مشــکالت 

صادرکنندگان انبه را هر روز تشدید می کند.
تالشــهای رســانه ای بی وقفه این گروه توجه 
اعضای مجلس ملی پاکستان را جلب کرده و قرار 
است کمیته ویژه امور کشاورزی مجلس ملی در 
نشســتی در روز جاری به دو موضوع مربوط به 
مشکالت صادرات به ایران و مســائل مربوط به 

صادرات به بازارهای اروپایی بپردازد.
بر اساس گزارش پایگاه خبری بیزنس ریکوردر، 
این مقام پاکســتانی اظهار کرد: صــادرات انبه 
به ایران از طریق مســیر زمینی به دلیل مسائل 
مختلــف به شــدت آســیب دیده اســت. صف 
کامیونهای حامل انبه پاکستان که از طریق مرز 
تفتان وارد ایران می شــوند، هر روز افزایش پیدا 
می کند در حالی که شمار کمتری از کامیونها از 
ایران به پاکستان می روند و با توجه به محدودیت 
روزهای کاری و فرصــت زمانی محدودی که هر 
روز بــرای ورود کامیونهای حامــل انبه به ایران 
وجود دارد، شــمار زیــادی از کامیونهای حامل 
محموله انبــه به ارزش میلیونهــا دالر به مقصد 
ایران صفهای طویلی را در مرز ایران و پاکستان 
تشــکیل می دهند  و در نتیجــه انبه ها به دلیل 

تاخیر غیرمعمول در جابجایی خراب می شوند.
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طبق این گزارش، بــا وجود تقاضای باالیی که 
برای انبه پاکستان در ایران وجود دارد، پاکستان 
قادر نیست از این فرصت طالیی استفاده کند و 
مقامات دولتی مربوطه از این مشــکالت مطلع 
هستند و درخواست برای افزایش روزهای کاری 
و همچنیــن فرصــت زمانی روزانه بــرای عبور 
محموله هــای انبه و ســایر محموله های میوه و 
صیفی جات و تسهیل تجارت از طریق مرز زمینی 

ایران و پاکستان وجود دارد.

 مدیر روابط عمومی انجمن 
صنایع لبنی: ۸۰ درصد 

محصوالت لبنی تغییر قیمت نداشتند؛ 
استفاده از وایتکس در شیر صنعتی 

خالف واقع است
بنی طبا گفت: ۷۵ تا ۸۰ درصد محصوالت لبنی 
مشمول قیمت گذاری دولتی تغییر قیمتی نداشتند. 
محمد رضا بنی طبا مدیــر روابط عمومی انجمن 
صنایع لبنی در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت 
و کشــاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران 
جوان، با اشــاره به اینکه قیمــت ۱۲ قلم کاالی 
پرمصرف لبنی نوسانی نداشته است، اظهار کرد: ۷۵ 
تا ۸۰ درصد محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری 
و مصرف عام مردم هســتند که علی رغم افزایش 

هزینه های تولید، قیمت آن تغییری نداشته است.
او افزود: قیمــت برخی کاال های لوکس که تیراژ 
تولید آن ها محدود است، نوســاناتی داشتند. هر 
چند ممکن است برخی کارخانه ها در ابتدای ورود 
محصول جدید به بازار کمتر از نرخ واقعی اقدام به 
عرضه کنند و با ازدیاد تقاضا، قیمت را واقعی کنند. 
بنی طبا ادامه داد: در مواقعی که شاخص های کالن 
اقتصادی، هزینه های سربار تولید را افزایش می دهد، 
طبیعی است که قیمت محصوالت دستخوش تغییر 
و تحوالتی قرار گیرد و این موضوع هیچ ارتباطی به 
طمع تولیدکننده ندارد. او با اشــاره به اینکه سود 

تولیدکننده محصول لبنی در فروش اســت، بیان 
کرد: علی رغم افزایش ۳ برابری ســوخت در سال 
گذشته، قیمت لبنیات تغییری نداشته است که با 
این وجود اظهار نظر رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت 
لبنیات کامال نادرست اســت. سخنگوی انجمن 
صنایع لبنی افزود: علی رغم شــوک های مختلف 
اقتصادی، ۷۵ تا ۸۰ درصد محصوالت لبنی شامل 
۱۲ قلم کاالی ضروری و مشــمول قیمت گذاری 
دولتی تغییری نداشته اســت که با وجود افزایش 
هزینه های تولید چــاره ای جز تعطیلی واحد های 
لبنی یا گرانی محصوالت لبنی نیست. او افزایش 
قیمت محصوالت لوکس لبنی را ناشی از دخالت 
دولت دانست و گفت: در تمامی کشورها، در بازار 
منطقی نظام عرضه و تقاضا حاکم است و این گونه 
نیست که دولت از ابتدای زنجیره حمایت و در پایان 

زنجیره دخالت کند.
مدیر روابط عمومی انجمــن صنایع لبنی ادامه 
داد: علی رغــم نارضایتی صنایع لبنــی، دامدار و 
مصرف کننده از شــرایط بازار، دولت همچنان به 
قیمت گذاری دولتی اصرار مــی ورزد، در حالیکه 
طی سال های ۷۵ تا ۸۴ که دولت در قیمت گذاری 
دخالتی نداشــت و تنها به صنایع لبنی اجازه داده 
بود که یکبار در طول سال ۱۶ درصد کاال را گران 
کنند، طی این سال ها کمتر از این نرخ محصوالت 
لبنی افزایــش یافت که در شــرایط فعلی انتظار 
می رود این تجربه موفق به کار گرفته شود.به گفته 
بنی طبا، بنابر آمار حاشیه سود کارخانه هایی که 
در بورس حضور دارند ۱.۵ تا ۳ درصد اســت. او با 
تاکید بر این مسئله که رسانه ها نباید مردم را مقابل 
تولیدکننده قرار دهند، بیان کرد: تولیدکنندگان 
بازار رقابتی محصوالت لبنی در معرض اتهام نباید 
قرار گیرند چرا که این صنعت رقابتی است و بازار 

این  محصوالت باید خود به خود تعدیل شود.
 تعطیلی 800 کارخانه لبنی طی 15 سال 

اخیر
به گفته بنی طبا، طی ۱۵ سال اخیر ۸۰۰ کارخانه 
لبنی تعطیل و ۱۲ هزار نفر بیکار شدند و هم اکنون 

موج تعطیلی به کارخانه های بزرگ رسیده است.
ســخنگوی انجمن صنایع لبنی افزود: با وجود 
افزایش ۳۰ درصدی حقوق و سایر هزینه های تولید، 
کارخانه های لبنی تنها کاال هــای لوکس را برای 
جبران هزینه هایشان افزایش دادند و بنابر گزارش 
مستند سازمان حمایت، محصوالت لبنی مشمول 
قیمت گذاری دولتی تغییری نداشتند، این در حالی 
است که در صورت عدم صادرات محصوالت لبنی 
در سال گذشته، صنعت زمین خورده بود.او با بیان 

اینکه تغییر در عرضه محصوالت لبنی مشــمول 
قیمت گذاری ایجاد نشــده اســت، بیان کرد: در 
سال جهش تولید تمامی حمایت ها باید معطوف 

به تولیدکننده باشد تا تولید از بین نرود.
 استفاده از وایتکس یا پالم در شیر 

صنعتی خالف واقع است
او در بخــش دیگر اظهارات خــود درباره اینکه 
اســتفاده از وایتکس در شــیر و محصوالت لبنی 
واقعیت ندارد، بیان کرد: در فرآیند تولید محصوالت 
لبنی تعدد ناظر های مختلف بهداشتی، استاندارد، 
غذا و دارو و دامپزشکی بر امر تولید نظارت دارند 
که با این وجود ادعا های وارده مربوط به استفاده از 
وایتکس یا پالم در شیر صنعتی خالف واقع است.
به گفته او، منشا اتهاماتی، چون وجود وایتکس یا 
چربی گیاهی را باید در محصوالت لبنی غیر صنعتی 
دید که نظارتی بر کیفیت محصوالت آن ها صورت 
نمی گیرد.مدیر روابط عمومی انجمن صنایع لبنی در 
پایان تصریح کرد: اگرچه تخلف در هر واحد صنفی 
وجود دارد، اما شــیوه نامه نظارتــی کارخانه های 
صنعتی اجازه نمی دهد چنین تخلفاتی در محصول 

لبنی شیر رخ دهد.

 رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت اعالم کرد: ضرورت 

شفافیت در تدوین دستورالعمل ها و 
شیوه نامه های فعالیت های صادراتی

رئیس سازمان توســعه تجارت تشکیل کمیته 
کارشناسی شورایعالی صادرات غیرنفتی، کارگروه 
اقدام صادراتی، شــورای تجارت خارجی، کارگروه 
مشوق های صادراتی و… برون داد این کارگروه ها 
و کمیته ها را مرتفع کردن موضوعات و مشکالت 
صادراتی جامعه صادرکنندگان و در نهایت توسعه 

کمی و کیفی صادرات دانست.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی )اگروفودنیوز(، 
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت و رئیس کل 
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سازمان توســعه تجارت ایران در حاشیه شورای 
مدیران این سازمان، اطالع رسانی و انتقال موضوعات 
و فعالیت های انجام شده در حوزه تجارت خارجی 
کشور را از اولویت های اصلی سازمان توسعه تجارت 
ایران دانست و خواســتار توجه بیشتر رسانه های 
دیداری و شنیداری با هدف ایجاد دغدغه صادرات 
در میان آحاد جامعه شد. حمید زادبوم با اشاره به 
فعالیت های مناسبی که در حوزه تجارت خارجی 
انجام شــده اســت، تبیین صحیح و به موقع این 
اقدامات توســط مدیران و کارشناسان سازمان را 
ضرورتی انکارناپذیر قلمداد کرد. وی با اشــاره به 
تشکیل کمیته کارشناسی شــورایعالی صادرات 
غیرنفتی، کارگروه اقدام صادراتی، شورای تجارت 
خارجی، کارگروه مشوق های صادراتی و… برون داد 
این کارگروه ها و کمیته ها را مرتفع کردن موضوعات 
و مشــکالت صادراتی جامعه صادرکنندگان و در 

نهایت توسعه کمی و کیفی صادرات دانست.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایران 
اطالع رسانی ناقص و بعضا بدون کارشناسی را مبنای 
بروز مشکالت جدید دانست و خواستار اطالع رسانی 
سریع، دقیق و با محتوای مسائل جهت عموم مردم 
و علی الخصوص جامعه صادرکنندگان شد. زادبوم 
در پایان بر شــفافیت در تدوین دستورالعمل ها و 
شــیوه نامه های فعالیت های صادراتی تاکید کرد و 
خواستار اســتفاده از دیدگاه های کارشناسی سایر 

بخش ها در این خصوص شد.

 رییس جمهور: رشد اقتصادی 
سال ۹۸ بدون نفت مثبت بود

رییس جمهور از بخش کشاورزی و صنعت به عنوان 
بخش هایی یاد کرد که رشد اقتصادی سال ۹۸ را بدون 

اتکای به نفت مثبت کردند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهوری در جلســه  هیئت وزیران به 
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت 

اقتصاد کشور در سال۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: آماری 
که بانک مرکزی منتشــر کرد حائز اهمیت است و 
نشان می دهد که در کشاورزی و صنعت شرایط نسبتا 
خوبی داشتیم و این دو بخش باعث مثبت شدن رشد 

اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸ شده است.
وی اظهار کرد: رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۱ درصد 
از افتخارات اقتصادی همه فعاالن بخش کشاورزی اعم 
از کارگران و  کشاورزان است. در کشاورزی در همه 
فصول سال ۹۸ شــرایط ما خوب و رشد مثبت بوده 
است؛ مجموعه بخش کشاورزی سال قبل ۸ ۸. درصد 
رشد داشته است. در ســال ۹۸ مانند سال هایی که 
قیمت نفت افت پیدا کرد، کشاورزی خیلی به ما کمک 
کرده است.رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در بخش 
صنعت هم بجز فصل اول که دارای رشــد منفی ۰.۱ 
بوده است در فصول دیگر دارای رشد مثبت بوده و در 
مجموع ۲.۳ درصد شاهد رشد در بخش صنعت بودیم.

روحانی با اشاره به منفی بودن رشد بخش خدمات 
در ســال ۹۸، اظهار کرد: در مجموع در سال ۹۸ به 
رشــدی مثبت در اقتصاد بدون نفت رسیدیم. وقتی 
رشد اقتصادی را با دقت مقایسه می کنیم شرایط فرق 
می کند و نشان دهنده این است که تحریم ها در بخش 
نفت تاثیراتی داشته است. وی گفت: در آمار مربوط به 
رشد دو ماهه سال جاری مشاهده می کنیم که آمار در 
کشاورزی و صنعت در وضع خوب قرار دارد؛ تاکنون 
۳ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده ایم و 
ان شاءاهلل امسال نیز در بخش گندم خودکفا خواهیم 
بود. در مجموع دولت یازدهم و دوازدهم ۹ هزار هکتار 
به سطح کشاورزی گلخانه ای اضافه شده است و برنامه 
داریم تا پایان سال بیش از ۴ هزار و ششصد هکتار به 
این سطوح اضافه کنیم. در بخش صنعت نیز با وجود 
شرایط سخت در فروردین و اردیبهشت نسبت به سال 
قبل شاهد رشــد بوده ایم که موضوعی بسیار مهم 
است. رئیس جمهوری با بیان اینکه در حوزه خودرو 
شاهد رشد ۱۸ درصدی تولید هستیم، درباره خروج 
خودروهای تولید شده از پارکینگ های خودروسازان 
خاطر نشان کرد: بر اســاس اعالم سرپرست وزارت 
صنعت در هفته هــای آینده ۴۵ هــزار خودرو که  
نقص فنی داشتند با رفع آن در اختیار خریداران قرار 
می گیرند که این نشان از آن است که علی رغم توطئه 
های دشمنان شاهد نشاط در فعالین اقتصادی هستیم.

روحانی در ادامه با تاکید بــر اینکه در بخش هایی 
از اقتصاد از جمله مسکن نیازمند تحرکات جدیدی 
هســتیم، گفت: امروز در ســتاد اقتصــادی دولت 
تصمیماتی درباره حوزه مسکن گرفتیم که در جلساتی 
که معاون اول خواهد داشت تکمیل خواهد شد. ما هم 
در زمینه تخصیص زمین برای فعاالن ساخت مسکن 

و هم در حوزه تسهیالت و کمک به بخش های دیگر 
مسکن برنامه های داریم؛ شــهرداری ها نیز باید در 
زمینه ساخت مسکن و دریافت پروانه ساخت همکاری 
های داشته باشند مدت زمان صدور مجوزهای الزم را 
کاهش دهند؛ با رعایت یکسری مسائل شرایط مسکن 
بهبود خواهد یافت و دولت در این حوزه دست روی 

دست دست نگذاشته است.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه بازار سرمایه گام های 
خوبی در ماه های گذشــته برداشته شده است؛ باید 
سهام های جدید در این بازار عرضه شود و در این راستا 
شرکت های دولتی باید همکاری کنند. در این زمینه 
وزیر کار اعالم کرده که در هفته هــای آتی دو هزار 
میلیارد تومان عرضه اولیه از طریق برخی شرکت های 
وابسته به شستا خواهند داشت. در کنار این عرضه، در 
روزهای آتی شاهد عرضه های اولیه جدید دیگری نیز 
خواهیم بود. آزادسازی ســهام عدالت باعث تعویق و 
توسعه بازار سرمایه در کشور شد و در مجموع می توان 
گفت که در شرایط کرونا شاید کشور ما در حوزه بازار 

سرمایه گام های بهتری برداشته است.
رئیس جمهوری همچنین با قدردانی از شرکت های 
دانش بنیان و پارک های علم و فناوری به دلیل فعالیت 
در زمینه رفع نیازهای کشــور بویژه نیازمندی های 
مقابله با کرونا، تاکید کرد: این شــرکت ها می توانند 
تحول بزرگی در حوزه علمی و فناوری و رفع نیازهای 

بهداشتی و درمانی امروز کشور انجام دهند.

 حداکثر قیمت فروش هر 
کیلوگرم شکر سفید فله درب 

کارخانه تعیین شد
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرگفت: براساس 
مصوبه نود و چهارمین جلســه کارگروه تنظیم بازار 
قیمت هرکیلو شکر سفید فله درب کارخانه ۶۳۰۰ 
تومان تعیین گردیده است. به گزارش ایلنا، ابوالقاسم 
محمد زاده افزود: بر اساس بند ۵ تصمیمات متخذه 
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ذیل دستور اول نود و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم 
بازار کشور حداکثر قیمت فروش هرکیلو شکرسفید 
فله برای مصرف کننده ۷۳۰۰ تومان و شــکر بسته 
بندی ۱۰۰۰گرمی ۸۷۰۰ تومان اعالم شــده است.

محمد زاده بیان کــرد: از آنجاییکه عرضه کاالها در 
اوزان و نرخهای مختلف و بعضاً نزدیک به هم موجب 
سردرگمی مصرف کنندگان و زمینه ساز سوءاستفاده 
خواهد شد؛ قیمت مصرف کننده بسته بندی صرفاً بر 
مبنای وزن یک کیلوگرمی اعالم گردیده است.وی 
اضافه کرد: همانطوریکه تأکید و تصریح شده قیمت 
های فوق حداکثری است و عرضه با قیمت پایین تر به 
مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تقدیر است لذا 
بدیهی است شکر تولیدی با قیمت های قبل موجود 
در شبکه توزیع و مراکز عرضه کماکان با قیمت قبل 
عرضه خواهد شــد.معاون ســازمان صنعت،معدن 
وتجارت استان بوشهر با توجه به مراتب فوق تاکید 
کرد: رعایت قیمت های اعالم شده نسبت به کنترل 
ورود و خروج شکر از کارخانجات تولیدی و انبارهای 
مستقر در استان، نحوه توزیع آن و ممانعت از فروش 
به عوامل واسطه با هدف بازارسازی و افزایش قیمت 
های غیر منطقی از جمله اولویت های این سازمان 

جهت جلوگیری از تخلفات اقتصادی خواهد بود.

 رئیس هیات مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار استان تهران: 

صعود قیمت تخم مرغ/ ۶ میلیون 
قطعه مرغ بدلیل گرانی خوراک، 

کشتار شدند
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران از کشتار باالی ۶ میلیون قطعه مرغ طی یک 
ماه گذشــته خبر داد و گفت: با ادامه روند فعلی، در 
تولید محصــوالت پروتئینی با چالــش مواجه می 
شــویم.ناصر نبی پور در گفتگــو با خبرنگار مهر از 
افزایــش ۲ هزارتومانی قیمت هــر کیلوگرم تخم 
مرغ طــی روزهای اخیر خبــر داد و گفت: قیمت 

این کاال طی ماه های گذشته کاهش زیادی داشته 
و هم اکنــون رو به تعادل مــی رود.وی قیمت هر 
کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری را بین ۸۵۰۰ تا 
۸۶۰۰ تومان اعالم کرد و درباره دالیل افزایش قیمت 
طــی روزهای اخیر توضیــح داد: گرانی نهاده های 
دامی هزینه های تولید را به شــدت افزایش داده و 
مرغداران به ناچار، جمعیت زیادی از مرغ های خود 
را به کشتارگاه می فرستند.این فعال بخش خصوصی 
ادامه داد: طی حدود یک ماه گذشــته مرغداران 
باالی ۶ میلیون قطعه مرغ را به کشتارگاه فرستاده اند 
که این جمعیت هم شــامل مرغ های سن باال بوده 
است و هم مرغ های با ســن پایین. نبی پور تصریح 
کرد: با شــرایط ایجاد شده اگر مســئوالن فکری 
برای تأمین و توزیع نهاده هــای دامی نکنند تولید 
محصوالت پروتئینــی از جمله تخم مرغ با چالش 
جدی در ماه هــای آینده مواجه خواهد شــد.وی 
درباره قیمت تمام شده تولید تخم مرغ در شرایط 
کنونی گفت: وزارت جهاد کشــاورزی قیمت تمام 
شــده تولید را ۹۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم اعالم 
کرده اســت اما در نرخ اعالمی وزارت جهاد، قیمت 
مصوب نهاده های دامی محاســبه شده اســت، نه 
قیمت بازار آزاد.نبی پــور ادامه داد: با توجه به اینکه 
تولیدکنندگان حداکثــر ۳۰ درصــد نهاده مورد 
نیاز خود را با نرخ مصوب تهیه می کنند و مابقی آن 
از بازار آزاد تأمین می شود قیمت تمام شده تولید بر 
اساس محاســبات ما ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی درباره صادرات تخم مرغ نیــز گفت: صادرات 
انجام می شود و عمده آن نیز به کشورهای عراق و 

افغانستان صورت می گیرد.

 بانک مرکزی مکلف به تامین 
فوری ارز برای واردات حبوبات 

شد
کارگــروه تنظیم بازار بانــک مرکزی را مکلف 
کرد با توجه به کســری ۳۴ درصدی حبوبات در 

بازار بدون فوت وقت اقدام به اختصاص ارز برای 
ترخیص حبوبات مانده در گمرک کند.

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم در نود و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم 
بازار بانک مرکزی مکلف شــد بدون فوت وقت 
اقدام به تامیــن ارز واردات حبوبــات مانده در 

گمرک کنند.
در این صورت جلسه آمده تا تاریخ ۱۰ خرداد 
ماه ســال جاری ۳۴ درصد کســری در بازار به 
دلیل کاهش واردات در مقایســه با سال گذشته 

وجود دارد.
 اختصاص ارز ۴۲۰۰  بــه واردات حبوبات در 
سال جاری متوقف شــده و ارز نیمایی جایگزین 
آن شده که روند اختصاص ارز نیمایی به کاالهای 

اساسی نیز به کندی صورت میگیرد .
نرخ ارز نیمایــی در بازار حدود ۱۵ هزار تومان 
است که تفاوت باالیی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد 
و هزینه واردات و قیمت تمام شده این محصول 

را باال برده است. 
همچنین بر اســاس این صورت جلسه وزارت 
جهاد کشاورزی مکلف شــده است که نسبت به 
تولید مکفی این محصول برای رفع وابســتگی و 
خودکفایی درتولید و صرفه جویی ارز اقدام کند.

دســتگاه های نظارتی نیز مکلف شده اند که 
نظارت  و بازرسی های خود را  برای کنترل بازار 

حبوبات تشدید کنند.
قیمت حبوبات

بنابراین گزارش در حال حاضر نرخ هر بســته 
لپه ۹۰۰ گرمی به قیمت های مختلفی مانند ۳۹ 
هزار و ۵۰۰ تومان، ۴۱ هــزار تومان، ۳۶ هزار و 
۹۰۰ تومان،  ۲۹ هــزار و ۹۰۰ تومان، ۳۸ هزار 
و ۵۰۰ تومان، ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان و ۳۶ هزار 

تومان به فروش می رسد.
قیمت هر بسته ۹۰۰ گرمی عدس ریز نیز ۲۶ 
هزار و ۷۰۰ تومان قیمت گذاری شــده است و  
عدس درشت ۳۱ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان به 

فروش می ر سد.
قیمت هر بسته ۹۰۰ تومانی  لوبیا چیتی ۹۰۰ 
گرمی ۲۹ هزار و ۵۰۰ ، ۴۰ هزار تومان ، ۲۹ هزار 
و ۹۰۰ تومان و ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش 
می رسد در حالی که انواع آن تا قبل از اسفند ماه 
سال گذشته هر بسته ۹۰۰ گرمی از این محصول  
در محدوده قیمتی ۱۹ تا ۲۲ هــزار تومان و به 
صورت فله ای هر کیلوگرم آن  به قیمت ۱۷ هزار 

تومان به فروش می رسید.
حبوبات همواره به عنوان یکی از جایگزین های 
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خبـر

گوشت قرمز به حساب می آمد اما افزایش قیمت 
های بی ســابقه، این محصول را از ســبد بخش 

زیادی از مردم خارج کرده است.

  رشد ۱۲ درصدی صادرات 
میوه

سازمان توسعه تجارت اعالم کرده صادرات میوه 
و تره بار ایران در سال ۱۳۹۸ رشدی ۱۲ درصدی 

را تجربه کرده است.
به گزارش ایســنا، بر اساس اعالم این سازمان، 
میزان صادرات میــوه ایران در ۱۲ ماهه ســال 
۹۸ در قیاس با ســال ۹۷ از نظر ارزشی رشد ۱۲ 
درصدی و از نظر وزنی رشــد ۱۱.۵ درصدی را 

تجربه کرده است.
طبــق برآوردهای صــورت گرفتــه، وزن کل 
صادرات میوه ایران در ســالی که گذشت از مرز 

۴.۵ میلیون تن عبور کرده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده، مجموع صادرات 
کشــاورزی و صنایع تبدیلی ایران در سال قبل، 
۵.۷ میلیارد دالر بوده که در این میان سهم میوه 
و تره بار ۲۲ درصد از کل این آمار به شمار می رود.

با آغاز رسمی عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، میزان صادرات میوه ایران به اعضای این 
اتحادیه رشد قابل توجهی داشــته است. به این 
ترتیب صــادرات این محصوالت به روســیه ۸۹ 
درصد، قزاقستان شش درصد و ارمنستان چهار 

درصد رشد کرده است.
با این وجود با توجه به شــیوع ویروس کرونا، 
ســازمان توســعه تجارت پیش بینی کرده که با 
شــیوع کرونا در بســیاری از مناطــق جهان، از 
جمله بازارهای صادراتی ایران، احتماال صادرات 
محصوالت کشاورزی ایران نیز در سال ۹۹ افت 

خواهد کرد.
مهدی علی پور – عضو سابق اتاق بازرگانی ایران 
– در گفت و گو با ایسنا، می گوید هرچند شیوع 

کرونا برتجارت جهــان، تاثیر منفی قابل توجهی 
خواهد داشت و ایران نیز از این موضوع مستثنی 
نیســت، اما با تدابیری می توان تاثیر منفی این 

ویروس را کاهش داد.
وی توضیح داد: یکــی از حوزه هایی که امکان 
حفظ بــازار آن حتی در ایام کرونــا وجود دارد، 
محصــوالت کشــاورزی هســتند. بســیاری از 
کشورهای منطقه برای تداوم زندگی و مدیریت 
بازارهایشــان به واردات محصوالت کشاورزی و 
غذایی احتیاج دارند و ایــران نیز ظرفیت باالیی 

برای صادرات این محصوالت دارد.
به گفتــه علی پور در صورتی که ایــران بتواند 
مسائل بهداشتی و پروتکل های مقابله با کرونا را 
رعایت کند و به کشــورهای مقصد صادرات این 
اطمینان را بدهد کــه محصوالت ایرانی خطری 
نخواهند داشــت، قطعا امکان حفظ این بازارها 

وجود خواهد داشت.

 عبدالناصرهمتی: مطالبات 
بانک ها منجر به تعطیلی واحد 

تولیدی نشود
رئیس کل بانک مرکــزی گفت: اصل پیگیری 
به موقع مطالبات بانک ها ضروری اســت، اما این 
امر به هیچ وجه نباید منجر به تعطیلی حتی یک 

واحد تولیدی شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
به نقل از روابــط عمومی بانــک مرکزی، دکتر 
عبدالناصر همتی در صفحه اینســتاگرامی خود 

نوشت:  
۱-نظر ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص 
نحوه وصــول مطالبــات بانکها، مــورد تأکید و 
حمایت بانک مرکزی اســت. اصــل پیگیری به 
موقع مطالبات بانک ها امری ضروری اســت، اما 
این امربه هیچ وجه نبایســتی منجربه تعطیلی 
حتی یک واحد تولیدی بشــود. محاسبه بدهی 

آن ها نیز بایســتی برمبنای ضوابط اعالم شده از 
ســوی بانک مرکزی باشد.  ۲-بانک ها به موجب 
قوانین ومقررات موظف هستند که محل اجرای 
طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل ســپرده 
گذاران درجهــت صرفه و صالح مــوکالن خود 
و اســتیفای مطالبات ناگزیــز از اقدامات قانونی 
هستند. ولی، این نکته نیز مهم است که بایستی 
حداکثــر همراهی بــا تولیدکنندگان داشــته و 
از هرگونــه اقدامای که منجربــه تعطیلی واحد 
تولیدی می شــود، جداً پرهیز کننــد.  ۳- بانک 
مرکزی بیشترین تأکید و اقدامات را در حمایت 
از بنگاه های تولیدی ودرجهت تحقق شعار رونق 
وجهش تولید، انجام داده وتالش کرده است که 
با آسیب شناسی دقیق موضوع، بعضی از مقررات 
را که در این رابطه اثرگذاری داشته اند، تدوین یا 
اصالح کند. از جمله آنهــا، اصالح مقررات نحوه 
امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای 
فقهــی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ ســود 
مرکب، تسهیل تســویه بدهی بدهکاران )طرح 
مصوب مجلــس ومجمع تشــخیص( و آخرین 
تصمیم، که مساعدت در امهال واحد های تولیدی 
با دریافت صرفاً ۷.۵ درصدطلب و امهال ۵ ساله 
آن بود، که به تصویب شورای پول واعتبار رسید. 
ازبانک هــا می خواهم دســتورالعمل ها را به جد 

اجراکنند.  
۴-حمایت از تولید مستلزم داشتن بانک هایی 
سالم، باثبات، مستحکم است. تسهیالت اعطایی 
بانک ها متعلق به سپرده گذاران است. لذا، برگشت 
به موقع این منابع، بانک ها را درتأمین مالی تولید 

یاری می کند.

 دلیل برگشت خوردن 
هندوانه های صادراتی ایران 

به ترکیه اعالم شد
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه 

اخبار INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     تیر ماه 99        شماره 21 دوره جدید )126(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

w w w . i r a n f o o d m a g a z i n e . c o mINDUSTRY

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y

29 28



دلیل عدم صادرات هندوانه های ایران به ترکیه را 
بسته شدن مرز در زمان مقرر به دلیل کرونا و آغاز 
فصل برداشت این محصول در ترکیه اعالم کرد 
که موجب کاهش قیمت هندوانه در آن کشور و 

وضع تعرفه های هرساله شد.
رضــا کامــی، دبیــرکل شــورای مشــترک 
بازرگانی ایران و ترکیــه  درگفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: با توجه به 
بسته شدن مرز ایران و ترکیه به دلیل جلوگیری 
از شیوع و انتقال کرونا بین کشورها بخش زیادی 
از تولیــدات صادرکنندگان هندوانــه ایرانی در 

مرز ماند.  
وی افزود: حال بعد از باز شدن مرز میان ایران 
و ترکیه، زمان برداشــت ایــن محصول در خود 
ترکیه آغاز شــده اســت و قیمت این محصول 
در آن کشــور نیز ارزان شده اســت و از طرفی 
ترکیه بــرای حمایــت از تولیدکنندگان داخلی 
هرســاله تعرفه واردات را در ایــن فصل ۴ برابر 

افزایش می دهد.
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه 
در پاسخ به این سوال که آیا با اتاق بازرگانی ترکیه 
و مسئوالن دولتی این کشور مذاکراتی برای رفع 
مشــکل صادر کنندگان ایران انجام شده است 
گفت: دلیل باقی ماندن هندوانه ایران در ترکیه 
اتفاق ناخواســته ای بود که موجب بسته شدن 
مرزهای این کشور به طور موقت شد و محصول 

تولیدکنندگان ایرانی در مرز ماند.
وی تصریــح کــرد: ایــن موضوع یــک روال 
معمول اســت که هرســاله در ایــن فصل برای 
حمایت از تولیدکننــدگان ترک تعرفه واردات 

توسط  افزایش می یابد.
کامی با اشــاره به ضرو و زیان صادرکنندگان 
ایرانی بــه ترکیه ادامــه داد: برخــی از صادر 
کنندگان ایرانی محصول خود را به کشــورمان 
برگشت زدند و برخی دیگر تصمیمهای دیگری 
مانند صــادرات این محصول به دیگر کشــورها 

گرفتند.
وی یاد آور شد که با توجه به بسته بودن مرز و 
عدم حمل و نقل زمینی، برخی از صادرکنندگان 
توانستند محصوالت خود را به صورت محدود از 

طریق حمل ریلی صادر کنند.
بنابراین گزارش کشور ترکیه تعرفه هندوانه های 
وارداتی را تــا چهار برابر افزایــش داد که بر این 
اساس، صادرکنندگان ایرانی که هندوانه به ترکیه 
برده بودند باید به جای ۷۵ دالر مبلغ ۳۵۰ دالر 

را پرداخت کنند.

 مصوبه ستاد تنظیم بازار برای 
عرضه ذخایر گوشت منجمد

در جلسه ستاد تنظیم بازار به عرضه ذخایر گوشت 
منجمد گوساله به قیمت متوسط هر کیلوگرم ۵۵هزار 
تومان با امکان جایگزینی موافقت شد. به گزارش پایگاه 
خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از صدا وسیما، 
در نود و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار عملکرد 
گردش ذخایر و نحوه ترمیم ذخایر گوشت قرمز مورد 

بررسی قرار گرفت. در مصوبه این جلسه آمده است:
 عملکرد گردش ذخایر و نحوه ترمیم 

ذخایر گوشت قرمز
۱- وزارت جهاد کشاورزی در اسرع وقت نسبت به 
ارسال اسناد مربوط به تعیین سقف قیمت دام زنده 
)سبک و سنگین( به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان اقدام تا ســازمان مذکور در اسرع 
وقت قیمت هر کیلوگرم دام زنده و گوشت و قطعات 
حاصل از آن را محاســبه و اطالع رسانی نماید. ۲- با 
توجه به پیش بینی افزایش مصارف پس از بازگشایی 
کسب و کار های تعطیل شده ناشی از بیماری کرونا 
مقرر گردید شرکت پشتیبانی امور دام در اسرع وقت 
نسبت به ترمیم ذخایر )استان سیستان و بلوچستان 
و ســایر مبادی تأمین( اقدام نماید. ۳- با پیشنهاد 
شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر عرضه ذخایر به 
قیمت تمام شــده برای امکان جایگزینی موافقت و 
نرخ عرضه ذخایر گوشــت منجمد گوساله، متوسط 
۵۵ هزار تومان )با تلورانــس ۵ درصد که در اختیار 
هیأت مدیره شرکت می باشد( تعیین شد. تبصره ۱: با 
توجه به بند ۱-۲ جلسه نود و یکمین کارگروه تنظمی 
بازار برای آن دسته از محموله های تمدید تاریخ شده 
که تا قبل از تاریخ ابالغ این مصوبه با نرخ قبلی تهاتر 
شده و کاال توسط بخش خصوصی تحویل شده است، 
اقدام بالمانع می باشد. اما برای سایر محموله ها، نرخ 
پایه تهاتر با محموله های بخش خصوصی با بیش از 
۶ ماه تاریخ مصرف نرخ حاشیه بازار محموله مشابه 
می باشد. تبصره ۲: نرخ حاشــیه بازار برای تهاتر، بر 

اساس پیشنهاد شرکت پشــتیبانی امور دام و تأیید 
دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مالک اقدام خواهد بود.

 تعرفه واردات برنج کاهش 
یافت

در کارگروه تنظیم بازار مقرر شد که تعرفه واردات 
برنج به ۱۰ درصد کاهش یابــد و گمرک بدون فوت 
وقت و با تسهیل گری برای ترخیص برنج های وارداتی 
موجود در گمــرک اقدام کند. به گــزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم بر اساس تصمیمات 
نود و چهارمین جلســه کاروگروه تنظیم بازار تعرفه 
واردات برنج ۱۰ درصد تعیین شد و تاکید شده است 
گمرک بدون فوت وقت و با تسهیل گری برای ترخیص 
برنج هــای وارداتی موجود در گمــرک اقدام کند.در 
صورت جلسه کارگروه تنظیم بازار اعالم شده است 
که این اقدام باید در اسرع وقت صورت گیرد . گفتنی 
اســت که تعرفه واردات برنج پیش از این ۲۶ درصد 
بود و با توجه به تغییر نرخ ارز واردات برنج از ۴۲۰۰ 
تومان به نیمایی تعرفه واردات این محصول کاهش 
یافت حتی در جلسه های گذشته تنظیم بازار موضوع 
کاهش تعرفه واردات برنج به ۴ درصد نیز مطرح شده 
بود.از دیگر نکاتی که در بند ۲ صورت جسله کارگروه 
تنظیم بازار اشاره شده آن است که ممنوعیت واردات 
برنج در فصل برداشت محصول داخلی برداشته شود 
و همچنین با تنوع بخشی به کشورهای واردات این 
محصول، صرفــه جویی ارز ایجاد شــود. همچنین 
در این نامه اشاره شده است که استانداردهای وارداتی 
برنج ایران در مقایسه با دیگر کشورها درباره میزان 
باقیمانده فلزات سنگین، مورد بررسی و بازنگری قرار 
گیرد. بنابر این گزارش اســتانداردهای وارداتی برنج 
به ایران سختگیرانه تر از دیگر کشورها است؛ دلیل 
این ســختگیری مصرف بــاالی ایــن محصول در 
کشورمان است و مصرف زیاد این محصول می تواند 
میزان باقیمانده فلزات سنگین را در بدن افراد افزایش 

دهد و به سالمت جامعه آسیب وارد کند.
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خبـر

یادداشت : محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

 همان طور که همه مــی دانند  چالش های 
جّدی و فراینده کشور و نرخ باالی بیکاری است این 
چالش ها با توسعه دانشگاه ها و به تاخیر انداختن 
ورود نیروی کار به بازار و یا استخدام های دستوری 
در دســتگاه های دولتی یا بنگاه هــای عمومی و 
یا پرداخت وام های خود اشــتغالی قابل مدیریت 
برای اشــتغال پایدار نخواهد بود . زیــرا تا به حال 
مزیت های مطلق کـــشور نفت – گاز – معادن و 
انرژی ارزان بوده است و توجه به صنایع بزرگ ختم 
می شده اســت . برای همین مزیت های اقتصادی 
کشــــور در چند صنعــت بزرگ حبــس و تماماً 
استفاده شده اســت و حتی در صنایع بزرگ فاقد 
مزیت نسبی و رقابتی که با پیوســـتن به سازمان 
تجارت جهانی WTo  راهی جز تعطیلی در فضای 
رقابتی نخواهند داشــت . سیاســت های اصولی 
اشتغــــــــال زایی و توســعه صادرات موثر در 
تضاد با منافع آشکار با صنایع مکمل حمایت کننده 
و پشتیبانی کننده و خوشه های پایین دســــت 
قرار داردکه به عنوان واحد های پیشــرو می تواند 
اشــتغال پایدار ایجاد کند ، تکمیل کننده زنجیره 
ارزش است ، جلوگـــــیری از خام فروشی است 
. صنایع و تولیــــــدات روستـــــــایی را رقابت 
پذیر می کند و اشــتغال پایدار ایجاد می کند و در 
راســـــــتای عملیاتی کردن مؤلفه های اقتصاد 
مقاومتی است و زیر ساخت کســب ارزش افزوده 
است و راه حل زیر بنایی جلوگیری از خام فروشی 

است .
 اما مشکل کجا است ؟!

مشکل همان عدم آینده نگری و نداشتن راهبرد و 
استراتژی توسعه صنعتی و صادراتی و اشتغال زایی 
اســت که وضع موجود را به وجود آورده است و یا 
به عبارت دیگر قدرت خلق آینده مطلوب را در این 
زمینه نداشته ایم برای همین شاهد صادرات ناچیز 
از این همه منابع هستیم و وابسته به نفت . کشور 
همسایه ما ترکیه نفت ندارد اما سالیانه بیش از ۱۷۰ 
میلـــــیارد دالر صادرات غیر نفتی آن است ولی 
متاسفانه صادرات کشور ما با احتـــــساب میعانات 
گازی و پتروشیمی کمتر از ۱/۳ کشور ترکیه و ۱/۴ 

کشور مالزی است .
جو فردا شود فکر فردا کنیم گذشته است زیرا این 
فردا با تغییر و تحوالت ســریع محیطی هر روز در 
تغییر است و خیلـــی زود می رسد و این ما هستیم 

که این تغییر و تحوالت را با تفکرات استراتژیک و 
مدیریت استراتژیک فرموله کنیم . تا اهداف توسعه 
ای و اشتغال زایی را تحقق بخشیم . اما چگونه باید 
هم اشــتغال را جان تازه ای بخشیم هم صادرات با 
ارزش افزوده بیشتر انجام دهیم و هم از خام فروشی 
دور نشویم ، هم زیر ساخت های کسب ارزش افزوده 
محصوالت را فراهم کنیم و هم به اجرای مؤلفه های 
اقتصــاد مقاومتی در اقتصــاد درون زای برون گرا 

برسیم و یا به عبارتی تولید صادرات محور .
مسئولین محترم ابتدا باید زیر ساخت ها و ساز و 
کارهای توانمند سازی هزاران واحد پائین دستی را 
در فضای رقابـــتی فراهم کنند و صنایع کوچک و 

متوسط دارای مزیت نسبی را رقابت پذیر نمایند .
مانند کشــور های ترکیه – چیــن – تایوان – 
مالزی که در این زمینه موفــق عمل کردند ، باید 
گامهای اساسی در این زمیـــــــنه برداشته شود 
و یکی از این گامهای بســیار مهم تقویت و تکثیر 
صنایع حمایت کننده و پشتیبانی کننده صــنایع 
کوچـــــــــک و متوسط است که موتور اشتغال 
کشور هستند .این صنایع امروز در نظام برنامه ریزی 
توسعه ای  به صنایع پیشــــــــــرو لقب گرفته 
است. تقویت زیر ســاخت های تکنولوژی یکی از 
عوامل بسیار مهم و موثر می باشد . زیر ساخت فقط 
آب و برق و آسفالت امروز نیست ، این زیر ساخت 
ها در نواحی صنعتی و شهرک های صنعتی ایجاد 
شده ، اما چرا بسیاری از واحد های مستقر در این 

مناطــق موفق نیستند و یا تعطیل شده اند ؟
طبق پژوهش انجام شــده اکثــر صنایع کوچک 

و متوســط تعطیل شــده و یا صنایع مشکل دار و 
صنایعی کــه زیر ظرفیت اســــــمی فعالیت می 
کنند یکی از مشــکالت اساســی آنها مشکل بازار 
و بازاریابی که ریشــه اصلی در ضعف بسته بندی 
داشته اند می باشـــد .که رقابت پذیر نبوده اند و 
هرگز به علت این ضعف مهم زیر ساختی نه توانسته 
اند  طبق نمودار چرخه عمر محصول از مرحلـــه 
معرفی عبور و به رشـــد و بلوغ برسند بلکه خیلی 
زود وارد مرحله  افول و تعطیلی گشته و می گردند . 
زیرا هرگز توجــه ای به صــــنایع مهم زیر ساختی 
نشده اســـت که به عــــنوان واحدهای حمایت 
کننده و پشــتیبانی کننده این صنایع را توانمند و 
رقابت پذیر کنند .در عصـری که به عصر بازاریابی و 
فــــــــروش لقب گرفته است  . بسته بندی یکی 
از متغییر های مهم در آمیخته بازاریابی یا متغییر 
های مهم اثر گذار بر تقاضـــای محصول در سطح 

بازارهای جهانی و داخلی محسوب می شود .
مدیران محتــرم  بایــد بدانند که  بــه  اعتقاد 
بســیاری از صاحب نظران اقتصادی تاریخ مصرف 
ســــــیاست توســـعه صادرات به پایان رسیده 
است . همان طور که نفت هم به پایان خود نزدیک 
است و عصر آن رو به پایان بنــــــابراین  بایـــد 
تعــــــــــریف جدیدی را جایگزیــن آن نمود ، 
تعریف جدید همانا نمی تواند چیزی دیگری باشد 
جز توســعه صــــــــــادرات موثر و آن در یک 
جمــله به معنای اعمال ساز و کاری ها و روش ها 
و رویه هایی و تامین زیر ساخت هایی برای تغییر 
ترکیب صـــــــــادرات کشور از مواد خام و دارای 
ارزش افزوده پایین به محصوالت متنوع و بســته 
بندی شده با ارزش افزوده بیــــشتر و سازوکار تر با 
چالـــــش های اساسی کشور من جمله “بیکاری- 
کم آبی و محرومیت زدایی و محیط زیست ” گردد، 
آن چـــــیزی که مرتب مقام معظــم رهبری در 

فرمایشان خود به آن اشاره و تاکید می فرمایند .
بنابراین انتظار اســت بدون فرصت سوزی ساز و 
کارهای حمایتی از صنایعی کــه به عنوان صنایع 
حمایت کننده و پشتیبانی کنند از صادرات موثر و 
اشتغال پایدار قلمداد می گردد . مورد حمایت جدی 
قرار گیرد و با یک تصمیم استراتژیک تصمیمی کارا 
و موثر و به موقع در برنامه   توســعه اقتصادی زیر 
ساخت های تکنولوژیکی صنایع مورد توجه جدی 

قرار گیرد.

یر ساخت های اشتغال پایدار و توسعه صادرات غیر نفتی ز
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مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران: 

 مهندس سید جمشــید میرسلیمی مدیرعامل 
شــرکت فرآورده هــای روغنی ایــران )نینا( گفت: 
باید برنامه راهبردی در امور کشاورزی از تک محوری 
خارج و صنعت و کشاورزی را در برنامه ریزی دخیل 

دانست
مهندس ســید جمشید میرســلیمی  در پاسخ به 
سئوال خبرنگار ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا در 
خصوص اظهارنظر صنایع مختلف در خصوص علت 
کمبود روغن بعنوان مواد اولیه در کارخانجات صنایع 
غذایی گفت: دلیل اصلی در دیدگاه های متفاوت ویا 
متناقص،الزاماً نبود برنامه ریزی تولید کالن سالیانه 
براســاس ظرفیت بالفعل در یک نهاد تصمیم گیری 
واحد قانونی می باشد تا ظرفیت بالفعل صنایع مادر 
را بر اســاس تعهد متقابل باامکانات پشــتیبان قابل 
دسترســی از منابع قابل وصول در یک سامانه قابل 
دسترســی در اختیار همه بگذارند و بــه دنبال آن 
نیازصنایع پایین دستی یا وابسته به صنایع مادر را بر 

اساس برنامه تولید سالیانه استخراج نمایند.
 فلذا به همین دلیل دیدگاه ها و نقطه نظرات تولید 
کنندگان و مصرف کنندگان همواره در یک نگاه واحد 
قــرار نمیگیرد و اما برای صحت و ســقم نظریه های 
ارائه شده و آنالیز آنها نخست الزم است برنامه تولید 
بالقوه واحدهای تولید چه صنایع پایین دستی و چه 
باال دستی اخذ و در یک برنامه آماری مدون منعکس 
گرددو در صورت نوســان در تولید، علل و انگیزه آن 
قابل دسترســی و تبدیل به آماروارقــام گرددو ادله 
وموانع واحدهای تحقق نیافتــه را اعالم  و بر مبنای 

آن نیاز صنایع پایین دستی را استخراج تا در سامانه 
مذکور اصالح گــردد و در صورت عدم ایجاد ســتاد 
کنترل کننده نوسانات تولید کارخانجات پایه گفتگوها 
و اظهار نظرهای مدیریتی یا کارشناسی خیلی قابل 

اتکا نمی باشد
مدیرعامل شرکت فراورده های روغنی ایران افزود: 
در مورد کاهش کاال و افزایش قیمت هادر سایر سطوح 
مصرف کننده نیز بر اساس افزایش بی رویه قیمتها در 
کالن کاالهای جامعه و عدم توقف در کنترل آن قطعاً 
بی تاًثیر نخواهد بود و الجرم این کاال نیز به تبع افزایش 
سایر مواد اولیه مصرفی و هزینه های تولیدی بخصوص 
نوســانات ارزی و محدودیتهایایجاد شده در تحریم 
جهانی برای بقای خود چــاره ای  جز افزایش قیمت 
نخواهد داشت،مگر اینکه تصمیم گیرندگان اجرایی 

و قانونگذاران و ناظرین بر نظام اقتصادی کشــور  بر 
اساس تدوین یک برنامه ثبات پذیر با استفاده از تجارب 
تولید کنندگان و ایده صاحب نظران بخش خصوصی و 
دانشگاهی طرحی منسجم را با تضمین تثبیت قیمت 

تمام شدهمعقول در جامعه نهادینه کنند
میرسلیمی در ادامه گفت:نبود برنامه مدون  و نقشه 
راهبردی در بهره گیری از منابع آب و خاک کشور  و 
عدم هماهنگی در ضرورت کشت بر اساس اولویتهای 
داخلی و قیاس قیمتهای صادرات و واردات بر مبنای 
محاســبات اقتصادی که اهم نیــاز حمایتهای تولید 
داخلی را در بردارد،متاســفانه آمارهای ارائه شده در 
بسیاری از اقالم که رشد باالیی را در بر میگیرد مشخص 
نیســت چگونه انجام پذیرفته زیرا وسعت زمینهای 
کشاورزی ثابت اســت ومی بایست کشتی که قباًل بر 
آن انجام میشده حذف ویا با کاهش سطح روبه رو شده 
باشد پس اگر اقالمی افزایش یافته باشد اقالم دیگری 
برهمان مبنا کاهش یافته است که هیجگاه این مهم 
مطرح نمیشود ویا اصالً اتفاقی نیفتاده بلکه فرد مسئول 
به دلیال اینکه  هیچگاه باز خواست نمیشود بزرگنمایی 
کرد ه است. وی افزود: بنظر من باید اوالًبرنامه راهبردی 
در امور کشــاورزی از تک محوری خــارج و صنعت 
و کشــاورزی را در برنامه ریزی دخیل دانســت و در 
ثانی نهادهای خصوصی دربخش کشــاورزی بعنوان 
یک بازوی مدیریتی مستدام بکار گرفته شود در غیر 
اینصورت نه میتوان بر گزارشات آماری تکیه کرد ونه 
برآورد صحیح کاستی ها ونیاز ها را در راستای سیاست 

های قیمت گذاری صحیح ارائه داد.

وی  نهادهای خصوصی دربخش کشاورزی بعنوان یک باز
یتی مستدام بکار گرفته شود مدیر

ینی و شکالت تهران اعالم شد  زمان برگزاری و فراخوان ثبت نام نمایشگاه شیر
زمان برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت تهران به 

همراه اطالعات چگونگی ثبت نام منتشر شد. 
اطالعیه صادر شده ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی 

و شکالت تهران به شرح زیر است:
 مشــارکت کنندگان محترم نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی شیرینی و 

شکالت ایران
با سالم و احترام

شرکت نمایشــگاهی ماندگار تجارت شیرین از شــرکت های زیر مجموعه 
انجمن صنفی صنایع بیســکویت ، شیرینی و شکالت ایران )برگزار کننده ۱۸ 
دوره نمایشگاه شیرینی و شکالت( به عنوان مجری نوزدهمین دوره نمایشگاه 

فوق الذکر ، که در محل دائمی نمایشــگاههای بین المللی تهران از تاریخ۱۲ 
لغایت ۱۵ شهریور ماه سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد را در دستور کار قرار داده 
و از تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ مقدمات ثبت نام از مشارکین محترم این نمایشگاه را 
شــروع می نماید. بدین منظور از متقاضیان محترم تقاضا میگردد، درخواست 
مشارکت خود را در قسمت پیش ثبت نام  ســایت iranicf.ir  تکمیل و نام 
کاربری و کلمه عبور خود را دریافت فرمایند. مستدعی است در تکمیل فرم ها 
ی پیش ثبت نام دقت الزم را مبذول فرموده تا درخواست شما مورد تایید قرار 

گرفته و کلمه عبور و نام کاربری فعال گردد.
پیشاپیش از حسن همکاری مشارکین محترم سپاسگزاری میگردد .

 با تشکر و احترام-  ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی
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دبیر انجمن صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور:

مهندس محسن احتشام خبر داد: 

غ را باال برد غ زنده، قیمت گوشت و مر افزایش قیمت دام و مر

حمایت قاطع شورای ملی زعفران از اقداماتی که باعث شفافیت 
وشی  بازار،منصفانه شدن قیمت زعفران و جلوگیری از خام فر

در راستای کمک به کشاورزان،صادرکنندگان و ارز آوری می شود

  دکتر مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت تولید و 
بسته بندی مواد پروتئینی کشور در گفتگو با خبرنگار 
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا گفت : در این مدت 
شاهد افزایش ۲۰۰۰تومانی نرخ مرغ زنده بودیم که 
الشــه آن ۳۰۰۰ تومان افزایش داشت و همچنین 
افزایش ۵۰۰۰ تومانی دام ســنگین زنده )گوشــت 
گوساله( بودیم که الشــه آن ۷۵۰۰ تومان افزایش 
داشت. دکتر رسولی افزود: پیش بینی می شود، این روند رو به افزایش خواهد 

بود و هم اکنون نیز با توجه به اختالف نرخ دام و مرغ زنده و نرخ قطعات برای 
مصرف کننــده و همچنین با توجه بــه هزینه های زنجیره تولیــد و توزیع و 
استحصال بخشهای قابل فروش و مصرف خانوار از بخشهای صنعتی و ضایعات 
و غیره ،گوشت گوساله و مرغ مورد مصرف خانوار حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت 
داشته اســت. وی در خصوص افزایش قیمت مرغ و دام نیز گفت: علت کاهش 
جوجه ریزی و برداشــتن ارز دولتی از فید ادیتیوها، دارو، واکسن ها و افزایش 
هزینه ها می باشد و در خصوص باال رفتن قیمت دام سنگین نیز احتماال افزایش 

نرخ ارز آزاد و قاچاق دام به خارج از کشور در این موضوع تاثیر داشته است.

  رئیس شــورای ملــی زعفــران در گفتگو با 
ماهنامه صنعت غذا گفت: خواسته دیرینه ما منصفانه 
کردن قیمت زعفران به نفع کشــاورزان زحمتکش 
زعفران کار هست اگر ســازمان تعاون روستایی این 
مهم را اجرایی کند اتفاق بسیار خوبی برای زعفران 
کاران و منافع ملی ما در ارز آوری و توسعه اقتصادی 
هست و ما هم با این کار خوب همراه هستیم و بسیار 

استقبال می کنیم .
اما با ســاده اندیشــی تحقق این مهم کار راحتی 
نخواهــد بود و نیاز بــه برنامه ریــزی و طرح ریزی 

استراتژیک بازار و بازاریابی دارد .
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، رئیس 
شورای ملی زعفران افزود :مدیریت بر فرایند صادرات 
زعفران و صدور کارت اهلیت در کنار کارت بازرگانی و 
هم چنین اجرای استراتژی هایی که در طرح جهش 
تولید و صادرات  زعفران توسط شورای ملی زعفران 
تبیین شده اســت، می تواند هم قیمت زعفران را به 
نفع کشاورزان زحمتکش زعفرانکار منصفانه کند و 
هم اسباب برگشت ارز حاصل از صادرات این محصول 
استراتژیک را بهتر  به چرخه اقتصادی فراهم سازد .

مهندس احتشــام افزود : با افزایش نــرخ ارز باید 
کشاورز زعفرانکار ســود ببرد در صورتیکه متاسفانه 
این چنین نیست این مهم باید مدیریت شود،منصفانه 
شدن قیمت زعفران خواسته  همه دست اندرکاران 
تولید و صادرات از جمله  کشاورزان. صادر کنندگان 
و همچنین مســئولین محترم هست . اما این مهم با 
طرح ریزی و برنامه ریزی اجرای درســت و کننرل 

و نظارت تشــکل های بخش خصوصی و دولتی می 
تواند محقق شود

 رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: شورای ملی 
زعفران سال ها ست که تالش می کند قیمت زعفران 
به نفع کشاورزان منصفانه گردد و با ارتفا کیفیت آن، 
حقوق مصرف کنندگان نیز رعایت گردد زیرا تولید 
برای تولید نیست تولید برای مصرف هست و باید با 
ارتقا کیفیت، حقوق مصرف کننده نیز حفظ گردد . 
هم چنین با ایجاد کانالهای توزیع در سراســر جهان 
زعفران با قیمت منصفانه به دســت مصرف کننده 

نیز برسد .
 برند ملی زعفران

محسن احشام افزود : شــورای ملی زعفران  از هر 
اقدامی در راستای شــفافیت بازار زعفران منصفانه 

شــدن قیمت زعفران،حمایت از صنعــت زعفران و 
صادرکنندگان متعهــد زعفران و ســرمایه گذاری 
های انجام شــده برای ایجاد اشــتغال جلوگیری از 
خام فروشــی و ارزاوری و اجرای مولفه های اقتصاد 
مقاومتی در راســتای برند سازی و جایگاه یابی برند 
ملی زعفران که به ثبت رسیده است حمایت می کند 
و با تمام توان در کنار دیگر متولیان امر ایفای نقش 
خواهــد نمود .وی در پایان گفــت : کارت اهلیت به 
معنای تخصصی شدن فرایند صادرات در بازار رقابتی 
امروز و عصر بازاریابی و فروش است .سیاست ها  خط 
مشی ها و روش های درســت اهداف و چشم انداز 
زعفران ایران را قادر خواهند بود تحقق بخشــند،با 
فعالیــت های غیر علمــی و ســنتی و عمومی قادر 

نخواهیم بود و کار را باید به اهل کارش سپرد .
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یمی تفرشی  انتخاب دکترمهدی کر
به عنوان سفیر حسن نیت بحران قرن جهان

 دکتر مهــدی کریمــی تفرشــی از میان 
نمایندگان کشورهای مختلف جهان موفق به 
کسب عنوان سفیر حسن نیت بحران قرن جهان 
شد، عنوانی که افتخار بی نظیر برای کشورمان 

محسوب می شود.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا 
، در کنفرانس مطبوعاتــی که با حضور رئیس 
هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها برگزار 
شد ، دکتر کریمی اعالم کرد : از بین نامزدهای 
مختلفی از جهان ، بعنوان ســفیر حسن نیت 

بحران قرن جهان انتخاب شده است
وی ادامــه داد :در شــرایطی کــه آمریکا و 
هم پیمانانش جنگ اقتصــادی عظیمی علیه 
جمهوری اسالمی ایران آغاز کرده و تمام قوای 
خود را برای تحت فشــار قــرار دادن و انزوای 
سیاسی کشــورمان به کار گرفته اند درخشش 

جوانان ایرانی همچنان ادامه دارد.
 کریمی اعالم کرد : هیئــت داوران پنجگانه 
پروژه ســفیر حســن نیت بحران قرن جهان 
مرکب از سازمان ملل متحد، سازمان تجارت 
جهانی، سازمان همکاری اقتصادی اکو، نهضت 
بین المللــی صلیب ســرخ و هالل احمر و نیز 
کمپین ایران هم دل، وی را از میان کاندیداهای 

دیگر این سمت، انتخاب و معرفی کرده است.
رئیس هیئت مدیــره تعاونی تولیدکنندگان 
مواد غذایی در این مراســم گفــت: امروز تنها 
راهکار مقابلــه با تحریم ها پیــروی از الگوی 
اقتصــاد مقاومتــی و اســتفاده از جوانــان 
تحصیلکرده اســت، زیرا در حال حاضر ایران 
شرکت دانش بنیان فراوانی دارد که می توانند 
موتور تقویت صنعت باشد. همچنین باید توجه 

داشت که ایران ســاالنه بیش از ۱۲۰ هزار تن 
مواد غذایی تولید می کند که ۳۰ درصد آن به 

ضایعات تبدیل می شود.«
وی با بیــان اینکــه در بســیاری از کاالها 
خودکفایی داخلی حاصل شده است، اظهار کرد: 
» اگر تحریم نباشد ایران می تواند در بسیاری 
از کاال و خدمات به خودکفایی دست پیدا کند 
اما تشدید تحریم و مشــکالت ناشی از تامین 
مواد اولیه و تجهیــزات و تکنولوژی های تولید 
در عمل دستیابی به برنامه های خودکفایی را با 

دشواری هایی مواجه ساخته است.«
کریمی تفرشــی با بیان اینکه استارت اپ ها 
در آینده ای نزدیک نقشــی اصلی و اساسی را 
در اقتصاد کشــورها ایفا خواهند کرد، عنوان 
کرد:  » توانایی زیادی برای تولید کشاورزی در 
کشــور وجود دارد و با وجود آنکه ۵۰ میلیون 
هکتار زمین قابل کشــاورزی در کشور وجود 
دارد برخی از این توان تولید بدون اســتفاده 

باقی مانده است.«
گفته می شــود در تاریخ بیســتم خرداد با 
پوشش رسانه ای گسترده در مراسمی با حضور 
مقامات سازمان های بین المللی و نیز میهمانانی 
از ستاد ملی مقابله با کرونا، پاسداشت جاودان 
ایشان در شــبکه بین المللی موزه های صلح، 
دارای مقــام مشــورتی شــورای اقتصادی و 
اجتماعی سازمان ملل متحد، نصب و تاسیس 

می شود.
نکته مهــم اینکه در هر یک از چهار شــعبه 
این مرکز بین المللی و در کشورهای مختلف، 
نمونه ای از این قــاب برای بزرگداشــت این 

نیکوکار قرار گرفته و نگهداری خواهد شد.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران:

وغن خوراکی مشکل  کمبود ر
اصلی صنایع غذایی است

  دبیر سندیکای صنایع کنسرو 
ایران در نامــه ای به معاون اول 
رییس جمهوری خواستار تامین 
روغن خوراکی مورد نیاز صنایع 
غذایی به عنوان مواد اولیه تولید 

شد.
»سید محمد میررضوی«  در 
نامه ای به اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری 
آورده اســت: در پی عدم تخصیص ارز در سه ماه اخیر بابت 
واردات روغن اکنون این ماده اولیه که در اکثر صنایع غذایی 
یک ماده اساسی به شمار می رود با کاهش عرضه مواجه شده 
اســت.در پی کمبود این ماده اولیه برخی تصمیمات جنبه 
یک بعدی داشــته و نه تنها به حل مشکل کمک نمی کند 
بلکه باعث بدتر شدن وضعیت صنایع غذایی آن هم در سال 
جهش تولید می شود. طبق گزارش ها، تصمیم برآن شده که 
روغن خوراکی فقط جهت مصرف خانوار اختصاص داده شود 
و در نتیجه صنایع اشتغالزا و کارآفرین چون کنسرو های غیر 
گوشتی، کنسروهای گوشــتی و تن ماهی، تولیدکنندگان 
انواع سس مایونز و ساالد، تولیدکنندگان غذاهای آماده به 
مصرف با کمبود روغن مواجــه و در نتیجه به مرور تعطیل 

می گردند.
 بخش عمــده ای از خانوار را همین خانواده های قشــر 
زحمتکش کارگر شــاغل در صنایع کنسرو تشکیل داده و 
چنانچه کار خود را از دست بدهند، آیا وجود روغن خوراکی 
به وفور، میتواند گره از همه مشکالت آنان را باز نماید؟ آیا 
بدون داشــتن کار و حقوق آن هم در ســال جهش تولید، 
به افراد بیکار شــده روغن خوراکی مجانی خواهند داد؟ آیا 
تعطیلی برندهای قوی و اشتغال آفرین و بیکار شدن پرسنل 
آنان که جزو اهداف و آرزوهای اســتکبار جهانی دشمنان 
این مرز و بوم میباشد، در ســال مزین به نام جهش تولید، 

مطلوب است؟
بعید است سیاســت این باشد که با تصمیمات یکجانبه و 
بدون در نظر داشتن تبعات فراوان آن، باعث تعطیلی صنایع 
تبدیلی و تکمیلی و بیکاری پرسنل و تشویق و ترغیب آنان 

به استفاده از بیمه بیکاری، شویم؟
به راستی آیا بودجه دولت، جوابگوی هزینه بیمه بیکاری 
پرسنل بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی نیازمند روغن برای ادامه 

حیات خواهد بود؟
بنابراین  برای جلوگیــری از این بحران تقاضا دارم جهت 
تخصیص ارز اوامر الزم صادر و در صورت موافقت دســتور 
فرمایید نسبت به اختصاص سهمیه ای حداقل به میزان ۲۰ 

هزار تن در هر ماه به صنایع کنسروسازی اختصاص یابد.
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خبـر

مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی:

مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران خبر داد: 

با الگو برداری صحیح از کشورهای موفق و همکاری نهادهای دولتی و تولیدکنندگان 
از مزرعه تا سفره سرانه مصرف شیر در کشور افزایش می یابد

جهش تولید در پگاه با افزایش چند درصدی ظرفیت تولید 

  دکتر علیرضا رفیعی پور الگو برداری از کشورهای 
موفق را در خصوص نحوه باال بردن سرانه مصرف شیر 
را از راهکارهای موثر در فرهنگسازی این ماده غذایی 

مفید دانست.
به گزارش ماهنامه صنعت غذا و کشاورزی، مدیرکل 
دفتر محیط زیســت و ســالمت غــذا وزارت جهاد 
کشــاورزی در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اذعان به 
پائین بودن میزان سرانه مصرف شیر در کشور گفت: 
با رفع مواردی همچون گرانی، اطالع رســانی صحیح در خصوص شائبه وجود 
مشــکل کیفیت و شــائبه وجود تقلبات و احتمال مخاطرات شیمیایی میزان 
مصرف شیر سبد غذایی خانوار را به حد استاندارد جهانی رساند، لذا باید عالوه 
بر اطمینان بخشــی به دیدگاه مردم و حتی کارشناسان در خصوص تضمین 
سالمت، کیفیت و بهداشتی بودن شیر از مزرعه تا سفره توسط تولیدکنندگان، 
صنایع لبنی، تشکلها و دستگاه های حاکمیتی از کشورهای موفق الگو برداری 

کنیم.
بعنوان مثال باید ببینیم دو کشور آسیایی ژاپن و هندوستان و کشورهای اتحادیه 

اروپا و آمریکا با چه سیاســت و راهکاری سرانه مصرف شــیر را باال بردند که در 
این خصوص عملکرد قابل دفاعی دارند.دکتــر رفیعی پور افزود: کاهش مصرف 
شیر میتواند سالمت نسل بعد کشور را با خطر و عوارض جسمی، روحی و روانی 
مواجه کند، در این راستا دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی 
با همکاری دســتگاه های درون و برون وزارتی میتواند بــازوی تولید با کیفیت 

محصوالت غذایی و تضمین امنیت و ایمنی محصوالت غذایی در بازار باشد.
مدیرکل دفتر محیط زیســت و سالمت غذا وزارت جهاد کشــاورزی ادامه داد: 
آموزش و فرهنگ سازی استفاده از غذای ســالم با همکاری دیگر دستگاه ها از 
اصول اولویت دار دفتر میباشد که در غالب استاندار سازی محصوالت کشاورزی، 
عرضه محصوالت گواهی شده، توسعه کشاورزی ارگانیک، اجرای طرحهای ارتقاء 
سالمت محصوالت کشاورزی، مدیریت پساب، پســماند و آالینده ها، مدیریت 
سبز و صنایع سبز، تدوین و ابالغ شاخص های ارزیابی فعالیت های محیط زیست 
و سالمت غذا و همکاری و مشارکت به منظور مقابله و تعدیل پیامدهای ناشی از 
تغییر اقلیم مهمترین خدمات تخصصی و فرا بخشی دفتر محیط زیست و سالمت 
غذا برای اســتفاده از غذای سالم توسط مردم و تحقق بهره وری و امنیت غذایی 

برای صادرات محصوالت سالم بخش کشاورزی است.

  مهندس عبداهلل قدوسی در گفتگو با خبرنگار 
ماهنامــه کارآفرینی و صنعت غذا گفت: همیشــه 
در مســیری حرکت کرده ایم کــه بتوانیم تعامل 
با دامداران بیشتر و بهتر بشــود چرا که معتقدیم 
قدرتمند شدن دامداران عزیز جزیی جدایی ناپذیر 

از پگاه هستند.
به گزارش ماهنامــه کارآفرینــی و صنعت غذا، 
یکی از اصلی ترین ارکان شرکت صنایع شیر ایران 
)پگاه( طی قریب به ۷۰ ســال قدمــت، دامداران 
عزیزی هستند که از ابتدای تاسیس دوشادوش و 
همراه ما بوده و هســتند و خواهند بود و ما خود را 
مدیون تالش و مجاهدت دامداران عزیز می دانیم 
و یقینا همواره و همیشه در مسیری حرکت کرده 
ایم که بتوانیم تعامل با دامداران بیشتر و بهتر بشود 
چرا که معتقدیم قدرتمند شدن دامداران عزیز که 
جزیی جدایی ناپذیر از ما هستند یقینا و قطعا منجر 
به بالنده تر شدن مجموعه های صنعتی لبنی کشور 

خواهد شد.
قدوسی در پاسخ به اقدامات پگاه در رویدادهای 
مختلف از جمله هفته جهاد کشاورزی که چندی 
پیش گذشــت ، گفت : مجموعه شرکت های تابعه 
صنایع شیر ایران )پگاه( به عنوان اولین و بزرگترین 

مجموعه لبنی کشــور با گســتره در ۱۷ استان نه 
تنها در هفته جهاد کشــاورزی قدردان تالش همه 
جهادگران و کشاورزان و علی الخصوص دامداران 
عزیز می باشــد بلکه در طول ســال بــا برگزاری 
نشست ها و همایش ها و ســمینارها و انواع برنامه 
های دیگر در شــرکت ها در اســتان های مختلف 
کشور نســبت به قدردانی از این عزیزان اقدام می 
نماید و انجام این کار را وظیفه بسیار کوچک خود 
در راستای قدردانی و ارج نهادن به تالش های شبانه 
روزی دامداران عزیز می دانیم و ان شاء اهلل تالش 

می کنیم که بتوانیم بهتر و بیشــتر خدمتگزار این 
بزرگواران باشیم.

مدیرعامل شــرکت پــگاه در بخــش دیگری از 
صحبتهای خود در خصوص اقدامات انجام شده از 
این هلدینگ در سال جهش تولید گفت:  الحمدهلل 
از زمان اعالم ســال ۱۳۹۹ از ســوی مقام معظم 
رهبری )مد ظلــه العالی( به عنوان ســال جهش 
تولید، مجموعه صنایع شیر ایران )پگاه( به صورت 
کامال عملیاتی وارد فاز جهش تولید شد و با اقدامات 
عملی از روز اول فروردین شــاهد پیشــرفت های 
جهش گونه خوبی در مجموعه شــرکت های پگاه 
بوده ایم. که افزایــش چند درصدی ظرفیت تولید 
و افزایش فروش و افزایش ضریب نفوذ در بازارها و 
افزایش دریافت شیرخام که رکورددار صنایع لبنی 
کشور می باشیم شاهدی بر این ادعا هستند و یقینا 
تمام تالش خود را به سمتی معطوف کرده ایم که 
با برنامه ریزی دقیق و استراتژی های اجرایی محور 
با پشتوانه علمی و ســخت افزاری و سرمایه های 
انسانی ماهر و دانشمند در مجموعه پگاه بتوانیم تا 
پایان سال ضمن حفظ وضع موجود قدم های بسیار 
موثرتری با کمک پارامترهای بیان شــده در مسیر 

جهش تولید برداریم.
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تمامی مدیران موفق دارای شاخصه های مشابه ای هستند، عالم بودن، خستگی ناپذیری، تنوع جغرافیای فعالیت، تحصیالت مرتبط با مسئولیت، درک 
باالی شرایط زمانی که در آن قرار دارند و ایده پردازی است که جناب مهندس قدوسی عالوه بر موارد قید شده انسانی نجیب و توسعه محور مبتنی بر افزایش 
کمی و کیفی محصوالت لبنی با نگاه به صادرات و تامین نیاز سبد غذایی خانواده های ایرانی است، ضمنا قبول مسئولیت توسط جناب قدوسی در سطوح 
مختلف که از کارشناسی شروع شده و تا مسئولیت صنایع شیر ایران رسیده یک مسیر عرضی سخت ولی با تجربه اندوزی مدیریتی بوده است. دلسوزی و 
پیگیری منافع ذینفعان صنعت بزرگ لبنی کشور از مراجع دولتی از خصایص دیگر ایشان است که اینجانب از نزدیک درک کرده ام. با آرزوی توفیق برای 
همه مدیرانی که فقط به سربلندی کشور در خوداتکایی و خودکفایی صنعت بزرگ غذا فکر میکنند، امنیت و ایمنی غذا به دست تولیدکنندگان، سرمایه 

گذاران و مدیران پرتالش، اخالق مدار و معتقد به تولید داخل از مزرعه تا سفره رقم میخورد.

دکتر علیرضا رفیعی پور ، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی :

جناب آقای مهندس قدوسی چند ویژگی دارند که ایشان رامتمایز کرده است
۱-ایشان ازمدیرانی هستند که از درون مجموعه می باشد.

۲-ازکلیه نقاط  قوت وضعف پگاه آگاهی دارد به همین دلیل سریعا میتواند مشکالت رامرتفع نماید. 
۳-ایشان مدیری توسعه گرا می باشد.

۴-حرکتهای توسعه ای ایشان بااستراتژی هدفمندانجام می شود.
انتخاب شایسته ایشان به عنوان شخصیت سال صنعت غذا را به ایشان و خانواده پگاه تبریک عرض می نمایم.

مهندس محمدرضا شافعی نیا ، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران :

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا

شخصیت صنعت غذای 
سال 97

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 9۱

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

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 9۵

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

   شرکت های صنایع غذایی که عالقمند به درج خبـرهای خود 
در ماهنامه صنعت غذا هستند مراتب را از طریق تلفن یا فاکس به 

تحریریه نشریه اطالع دهند .

ــ هـای اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ اولین روز ماه ژوئن مطابق با ۱۲خرداد را به عنوان روز جهانی شیر تعیین و معرفی کرده است، در سال گذشته ۶۸ کشور جهان 
این مناسبت جهانی را جشن گرفته اند.

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، امسال برای اولین بار ایران هم به این مناسبت جهانی پیوست و گروه صنعتی میهن به عنوان یکی از بزرگترین تولید 
کنندگان صنعت لبنیات کشور و یکی از دغدغه مندان سالمت جامعه ضمن اطالع رسانی در زمینه اهمیت مصرف شیر در سالمت عمومی اقدام به توزیع شیر در 

مراکزی مانند آسایشگاه سالمندان کهریزک، شیرخوارگاه آمنه،بیمارستان محک، شیرخوارگاه شبیر و مرکز طبی کودکان نموده است.
 بر اساس این گزارش گروه صنعتی میهن  نه تنها در روز جهانی شیر بلکه در طول ســال با حضور در مدارس، خیریه ها، مراکز درمانی، آسایشگاها و همچنین 

مناطق محروم اقدام به توزیع شیرهای تازه مغذی نموده است.
تامین نیاز به استفاده از شیر  و باال بردن سرانه مصرف شیر در بین کسانی که امکان خرید و نوشیدن آن را ندارند از مهم ترین دغدغه های مجموعه میهن می باشد.
از نکات برجسته این حرکت ها تقدیر این گروه از کادر درمانی بیمارســتان ها در زمان اوج کرونا بود و همچنین در روز جهانی علوم آزمایشگاهی گروه صنعتی 
میهن از چندین نفر از عزیزانی که در شرایط سخت آزمایشگاهی مشغول گرفتن تست کرونا از بیماران بودند، با ارسال بسته هایی از محصوالت این گروه تقدیر کرد.

گروه صنعتی میهن روز 
جهانی شیر را چگونه 

جشن گرفت؟
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شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان اهدای محصوالت لبنی به اقشار کم درآمد را در قالب جشــنواره ۶۶ اجرا کرد. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، 
به نقل از روابط عمومی شــرکت صنایع شیر ایران ) پگاه ( ، روز چهارشــنبه ۲۱ خرداد و در ادامه جشــنواره پگاه مهربانی ، ۶۶ بسته عیدانه محصوالت پگاه به 
خانواده های کم برخوردار زنجان اهدا شد. جشنواره پگاه مهربانی به مناسبت ۶۶ سالگی پگاه ، همزمان با عید فطر آغاز شده و تا عید قربان به مدت ۶۶ روز ادامه 
دارد.این جشنواره بصورت هفتگی و در یک منطقه ایران در حال انجام است. گفتنی است پیش از این، طرح پگاه مهربانی را در گلستان، لرستان، گلپایگان، تهران، 

آذربایجان شرقی و همدان انجام داده است .

 طلوع »پگاه مهربان«
درمناطق کم برخوردار زنجان

فرزاد سحرخیز، عضو هیات مدیره گروه شرکت های زعفران سحرخیز با اشاره به شروع فعالیت مرکز علمی کاربردی سحرخیز از مهر ماه سال ۱۳۹۸ ، این تجربه و عملکرد 
را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت : پس از برگزاری موفقیت آمیز کالس ها که با نظارت دقیق و طبق اصول سازمان سنجش و وزارت علوم همراه بود این مرکز آماده پذیرش 
ورودی جدید برای سال جاری خواهد بود. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی گروه شرکت های سحرخیز، دکتر فرزاد سحرخیز اظهار داشت: 

این شرکت همواره در راستای منافع سازمانی خود اندیشیده و در همه حال به فکر ایجاد ارزش افزوده برای کشاورزان و جامعه مرتبط با صنعت غذا بوده است.
عضو هیئت مدیره گروه شرکت های زعفران سحرخیز ادامه داد : همه روزه شاهد تالش بی وقفه کشاورزان عزیزمان برای به بار نشستن این محصول کلیدی و استراتژیک 
هستیم. ما خود را در مرکز مسئول تقویت دانش علمی کشاورزان و فرزندانشان می دانیم به همین منظور، برای ارتقاء دانش کشاورزی، مدیریت و اشتغال آنها در صنعت زعفران 
و گیاهان دارویی و همچنین تعریف پروژه تحقیقاتی و پژوهشی در مسیر رفع مشکالت صنعت زعفران و گیاهان دارویی تمام تالش خود را به کار خواهیم بست. دکتر فرزاد 
سحرخیز در پایان به معرفی رشته های مرکز علمی کاربردی سحرخیز پرداخت و افزود: این مرکز در رشته های ، »کاردانی فنی باغبانی – تولیدی و فراوری زعفران« ، »کاردانی 
فنی باغبانی – گیاهان دارویی و معطر«،»کاردانی فنی باغبانی – گل و گیاهان زینتی« ، »کاردانی حرفه ای بازاریابی «»کاردانی حرفه ای امور بورس« ، »کاردانی حرفه ای 
تکنیک های فروش« ، »کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار« ، و »مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر« دانشجو می پذیرد که عالقمندان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن های مرکز علمی کاربردی سحرخیز ۰۵۱۳۵۴۱۴۴۱۹و شماره تلگرام مرکز به شماره ۰۹۱۵۱۰۱۹۹۳۴ تماس حاصل فرماید.

مرکز علمی کاربردی سحرخیز 
دانشجو می پذیرد
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خبـر

بیسکویت دایجســتیو که تاریخچه آن به کشور اســکاتلند بر می گردد، 
محبوبیت باالیی در میــان مصرف کنندگان دارد. دایجســتیو اولین بار در 
سال ۱۸۳۹ توسط دو پزشک اســکاتلندی برای کمک به فرآیند هضم رواج 
پیدا کرد. همانطور که میدانیم کلمه دایجستیو در زبان انگلیسی به معنای 
“هاضمه، گوارشی، هر ماده ای که به فرایند هضم کمک کند” می باشد. لذا 
محصوالت دایجستیو با داشــتن مواد اولیه ای با این قابلیت، به این فرآیند 
در بدن کمک مــی کنند. به گزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا، در 
فرموالسیون بیســکویت های  دایجستیو که از آرد گندم کامل استفاده می 
شــود، تمام اجزای دانه ی گندم، اندوسپورم ، جوانه و سبوس وجود دارند. برای توضیح بیشــتر می توان اینگونه بیان کرد که  در طرز تهیه آرد گندم کامل هیچ 
یک از اجزای آن طی فرایند تبدیل گندم به آرد از آن جدا نمی شــود. این آرد به دلیل دارا بودن سبوس زیاد، قهوه ای رنگ بوده و شامل ویتامین های مختلف از 
جمله ویتامین های گروه Bمانند تیامین )B۱(، نیاسین )B۳(، بیوتین )B۷( می باشد. عالوه بر این موارد، سبوس میزان قابل توجهی فیبر، مواد معدنی، و آنتی 
اکســیدان دارد. فیبر موجود در آن عالوه بر پیشگیری از یبوست، خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را کاهش داده و نیز در کاهش خطر ابتال به بیماریهای قلبی، سرطان، 
سنگ کیســه صفرا، آسم و … کمک شایانی می کند. مصرف غالت کامل می تواند موجب احساس سیری بیشــتر در فرد شده و در نتیجه منجر به الغری شود. 
شــرکت ُدرنا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کیک و کلوچه و بیسکویت در ایران، از مرغوب ترین مواد اولیه در تمامی محصوالتش از جمله بیسکویت 

های دایجستیواستفاده کرده که عالوه بر طعم مطلوب ازخواص ارزشمند تغذیه ای باالیی که اشاره مختصری به آنها شد برخوردار است.

بیسکویت دایجستیو درنا با طعم مطلوب و 
ارزش غذایی باال

پروژه خرید و نصب خط بسته بندی استریل جدید پگاه فارس با عبور از شرایط تحریمی با حضور مهندس قدوسی )مدیرعامل صنایع شیر ایران (افتتاح شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا  به نقل از روابــط عمومی پگاه، خط تولید جدید با حضور مهندس عبداهلل قدوســی مدیرعامل شــرکت صنایع 

ایران)پگاه(، مهندس بزم آرا )مدیرعامل شرکت پگاه فارس و تنی چند از مدیران صنایع شیر ایران صبح سه شنبه ۲۷ خرداد افتتاح و به جریان تولید رسید.
عبدهلل قدوســی در مراسم افتتاح این خط تولید با اشــاره به کاهش ریســک کیفی تولید محصول گفت: انجام تولید انبوه و با کیفیت یکی از دستاوردهای این 
بهره برداری است که با استفاده از رول های بسته بندی داخلی مشابه خارجی با قیمت و کیفیت مناسب بومی سازی شد.وی تاکید کرد:کاهش وابستگی به پاکت های 
کامبی بالک  دستاورد مهمی است که با  توجه به اشکال در تامین این پاکت ها در شرایط  تحریم های ظالمانه می تواند به جهش تولید و خودکفایی در این حوزه و 
کاهش قیمت تمام شده منجر شود.بر اساس این گزارش، افزایش ظرفیت و تنوع تولیدو نفوذ در بازار محصوالت تک نفره استریل و کاهش هزینه های برون سپاری 

و قیمت تمام شده محصول از دستاوردهای این اتفاق است

مدیرعامل شرکت 
صنایع شیر ایران در 

بازدید از کارخانه پگاه 
فارس خط تولید جدید 

این شرکت را افتتاح 
کرد
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مدیرعامل شرکت زر ماکارون گفت: افزایش قیمت 
ماکارونی در بازار باعث تعویق در عرضه اولیه شد چرا که 
این افزایش قیمت در کدال ابهاماتی ایجاد می کرد که 
باید اطالعاتی نسبت به آن اصالح می شد پس از انجام 
این اقدمات عرضه اولیه غزر انجام خواهد شد. محسن 
امینی در بازدید اصحاب رسانه از خط تولید هلدینگ 
زر با بیان اینکه تمام محصوالت این شــرکت صادرات 
محور اســت، گفت: ۱۰ درصد کل تولیدات هلدینگ 
به صادرات می رسد که البته سیاســت ما صادرات به 
کشــورهای دوردست اســت و صادرات به کشورهای 
همسایه را فرصت می دانیم و نه افتخار.وی درباره احتمال 
افزایش سرمایه در شرکت زر اظهار داشت: این موضوع 
در مجمع مطرح می شود و اگر مورد موافقت قرار گرفت 
نسبت به افزایش ســرمایه اقدام می کنیم.مدیرعامل 
شرکت زر ماکارون ادامه داد: میزان افزایش تولید این 
مجموعه ۷۰ هزار تن بوده است.امینی در پاسخ به سوال 
خبرنگار ایلنا مبنی بر تعویق عرضه اولیه غزر در بازار دوم 
بورس تهران گفت: افزایش قیمت ماکارونی در بازار باعث 
تعویق در عرضه اولیه شد چرا که این افزایش قیمت در 

کدال ابهاماتی ایجاد می کرد که باید اطالعاتی نسبت به 
آن اصالح می شد پس از انجام این اقدمات عرضه اولیه 
غزر انجام خواهد شد. وی با اشاره به اعالم زمان عرضه 
اولیه گفت: زمان مجدد عرضه اولیه نماد غزر را بورس 
باید تعیین کند. امینی تاکید کرد: با ورود هلدینگ زر به 
بورس تمام مجموعه ها از حالت اداره اشخاص حقیقی 
در آمده و این موضوعات برطرف می شــود.وی درباره 
میزان بازدهی ســرمایه در عرضه اولیه اظهار داشت: 
سود هر ســهم ۳۰۰ تومان خواهد بود و پس از عرضه 
اولیه مجمع تشکیل می شــود بنابراین سود در عرضه 
اولیه که چند روز آینده خواهد بود به تمام سهامداران 
تعلق می گیرد.امینی درباره افزایش قیمت ماکارونی در 
بازار گفت:  هنوز هم ماکارونی در سبد غذایی ارزان ترین 
کاال برای خانواده پنج نفره است و قیمت حال حاضر 

ماکارونی قیمت باالیی نیســت و هنوز کف قیمت را 
رعایت کردیم.وی با تاکید بر اینکه مشــکلی در بحث 
ارزش گــذاری این مجموعه برای عرضــه اولیه وجود 
ندارد، گفت: اگر این مجموعه یک مجموعه پتروشیمی 
بود پذیرش راحت تری در بازار ســرمایه داشتیم چرا 
که هنوز شناخت باالیی از این صنعت در بازار سرمایه 
وجود ندارد.امینی با اشاره به تامین ماشین آالت به روز 
از اروپا در شرایط تحریم اظهار داشت: در هر شرایطی 
توانستیم نیازهای خط تولید را تامین و صادرات خود 
را ادامه دهیم به طوری که حتی برای ادامه و افزایش 
صادرات برند محصول را هــم تغییر می دهیم.امینی 
افزود: در حال حاضر ۵۰ میلیارد تومان از سهام شرکت 
را در قالب سهام ترجیهی به کارکنان به صورت رایگان 

ارائه کرده ایم.

مدیرعامل شرکت زر ماکارون: 
افزایش قیمت ماکارونی دلیل 
تعویق در عرضه اولیه نماد 
»غزر«

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس محموله خامه را به کشورهای اوراسیا صادر کرد . 
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران ) پگاه ( ، محمد بزم آرا مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس 

از صادرات محموله خامه این شرکت به کشورهای اوراسیا پس از ۱۱۵ روز توقف خبر داد .
محمد بزم آرا با بیان این خبر اشاره کرد : محموله ارسالی خامه فروزن مطابق با گواهینامه ثبت کاالی صادراتی ۲۲۵ تن است و ارزش حدود ۴۰۰ هزاردالر دارد . 
وی با اشاره به اولویت سیاست گذاری شرکت پگاه فارس در سال جهش تولید افزود : طبق برنامه ریزی انجام گرفته در سال جاری ، روند صادرات محصوالت با 

کیفیت و متنوع ، افزایش قابل توجهی خواهد داشت تا این مهم محقق شود.

پس از ۱۱۵ روز توقف 
 صادرات رخ داد؛

از سرگیری صادرات پگاه فارس 
به کشورهای اوراسیا
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خبـر

وزیر صنعت در بازدید از گروه صنعتی میهن:

صادرات محصوالت لبنی ایران به اوراسیا باید تقویت شود
  حســین مدرس خیابانی سرپرســت وزارت 
صنعــت در بازدیــد از گروه صنعتــی میهن گفت: 
صــادرات محصوالت لبنــی ایران به اوراســیا باید 
تقویت شود، به خصوص اینکه ایران با این اتحادیه 
توافقنامه تجارت ترجیحی داشته و این خود، زمینه 
را برای رقابت هر چه بیشتر صادرکنندگان ایرانی در 

بازارهای این کشورها فراهم می آورد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، حسین 
مدرس خیابانی در حاشــیه بازدید از واحد صنعتی 
تولیدکننده و صادرکننــده محصوالت لبنی میهن، 
با بیان اینکه بسیاری از صنایع دنیا در دوران شیوع 
ویروس کرونا با مشــکالت بسیاری به لحاظ نیروی 
انســانی و فروش محصوالت خود مواجه شدند، اما 
در ایران صنایع علیرغم مشکالت بسیار، توانستند با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، نه تنها نیروی انسانی 
خود را از آســیب های ناشی از این ویروس حفاظت 
کنند، بلکه تولید آنها نیز تعطیل نشود و پرقدرت به 

مسیر خود ادامه دهد.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
واحدهای عظیم صنعتــی در ایران با رعایت تمامی 
پروتکل های بهداشتی، به خوبی محیط کار و نیروی 
انســانی خود را از آسیب های شــیوع این ویروس 

فراگیر، حفاظت کردند و عالوه بــر تامین به موقع 
نیازها در بازار داخلی، صادرات خود به بازارهای هدف 

صادراتی را نیز متوقف نکردند.
مدرس خیابانی در بازدیــد از پروه صنعتی میهن 
گفت: در ابتدای شــیوع ویروس کرونا، ایران برای 
تامین نیازهای کادر درمانی به واردات ماسک های 
N۹۵ نیاز داشت، اما اکنون با به کارگیری پتانسیل ها 
و برنامه ریزی دقیق بر روی توان تولید داخلی، نه تنها 
تمام نیازهای کشور تامین شده و صادرات آن نیز در 
حال انجام است، بلکه برخی از صنعتگران ایرانی، به 
سمت صادرات خطوط تولید ماسک های N۹۵ گام 
برداشته اند. وی با بیان اینکه تاثیر واحدهای تولیدی 
بر تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مشهود 
است، تصریح کرد: حداقل کاری که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان متولی تولید می تواند برای 
تولیدکنندگان انجام دهد، آن اســت که در ســتاد 
وزارتخانه، عــالوه بر اینکه ســنگ های پیش پای 
تولیدکنندگان را بــردارد، مانع جدیدی پیش روی 
صنعتگران قرار ندهد. مــدرس خیابانی، با تاکید بر 
ضرورت کاهش ارزبری صنایع لبنی کشــور گفت: 
بخش عمده ای از نیازهای ارزی صنایع لبنی مرتبط 
با بسته بندی محصوالت آنها است که بر این اساس 

به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ماموریت داده شــده تا زمینه کاهــش ارزبری این 
صنعت و عمق بخشی به ساخت داخل را به صورت 
ویژه پیگیری نماید. وی همچنین به رئیس سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نیز ماموریت 
داد تا با برگزاری میزهای ســاخت داخل، زمینه را 
برای تامین نیازهای صنایع لبنی با اتکای به تولیدات 
داخلی فراهم نماید؛ به نحوی که بتوان عمق ساخت 

داخلی در صنایع لبنی را باال برد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید 
بر ضرورت برنامه ریزی برای حضور محصوالت لبنی 
ایران در بازارهای صادراتی حوزه کشورهای اوراسیا 
گفت: صادرات محصوالت لبنی ایران به اوراسیا باید 
تقویت شود، به خصوص اینکه ایران با این اتحادیه 
توافقنامه تجارت ترجیحی داشته و این خود، زمینه 
را برای رقابت هر چه بیشتر صادرکنندگان ایرانی در 

بازارهای این کشورها فراهم می آورد.
مدرس خیابانی ادامــه داد: بازارهای صادراتی در 
کشورهای منطقه، فرصت خوبی برای صادرکنندگان 
ایرانی فراهم آورده اســت؛ این در حالی اســت که 
۶۰ درصد میزان صادرات کشــور به بازارهای هدف 

کشورهای همسایه صورت می گیرد.
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 دو میلیارد دالر صادرات
در حوزه صنایع لبنی هدفگذاری شده است

  رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در 
سال ۹۹ صادرات دو میلیارد دالری در 
حوزه صنایع لبنی هدفگذاری شده است.
محمدرضا شانه ساز در جریان بازدید 
از شــرکت کالبر در شــهرک صنعتی 
شماره یک اراک با تاکید بر اینکه حفظ 
سالمت لبنیات یکی از وظایف سازمان 
غذا و داروست افزود: نظارت و شناسنامه 
دار شدن محصوالت به کنترل بسیاری 

از بیماری ها کمک کرده است.
وی با بیان اینکه امــروز صنایع لبنی 
یکی از اقالم قابل توجه و برند در حوزه 
صادرات قلمداد می شــوند که ارزآوری 
می کنند، گفت: برای سال ۹۹ صادرات 
دو میلیارد دالری در حوزه صنایع لبنی 
هدفگذاری شــده اســت که می تواند 
ارزآوری و ارزش افــزوده باالیــی برای 

کشور داشته باشد.
شانه ساز با اشــاره به اینکه نظارت بر 
صنعت لبنی و توزیع به شــکل کالن با 
سازمان غذا و دارو اســت، اما در عرضه 

خرد نظارتی نداریم، گفت: عرضه لبنیات 
به شکل فله در سال های اخیر کمتر شده 
اســت و اقبال عمومی نسبت به لبنیات 
بســته بندی و شناســنامه دار باال رفته 
است و حتی دستگاه قضایی نیز نسبت 
به فعالیت لبنیات فروشــی های سنتی 

حساس شده است.
وی تصریح کرد: صحبت این نیست که 
بخش سنتی عرضه لبنیات را نابود کنیم 
ولی باید این صنــوف تحت نظارت قرار 
گیرند و در کنار حمایت از صنعت لبنیات 

باید فرهنگ سازی نیز دنبال شود.
معاون وزیر بهداشــت افــزود: برنامه 
سازمان، برون سپاری است و باید برای 
تســریع انجام کار مردم و صنایع باید از 

ظرفیت انجمن ها استفاده کرد.
شانه ساز مصرف سرانه لبنیات کشور را 
یک پنجم اروپا دانست و گفت: این سرانه 
بسیار فاجعه است و زمینه بروز بسیاری 
از بیماری ها مانند پوکی اســتخوان را 

رقم می  زند.

مدیرعامل شرکت پگاه گلستان: رئیس سازمان غذا و دارو در بازدید از لبنیات کالبر:

عدم تخصیص بود جه شیر مدارس 
و حذف آن بطور کامل از دالیل پایین 

بودن سرانه مصرف شیر در کشور است
  مهندس مهرنوش امجدی گلپایگانی در 
گفتگو با ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا از 
دالیل پایین بودن ســرانه مصرف شــیر در 

کشور و راهکارهای افزایش آن گفت.
به گزارش ماهنامــه کارآفرینی و صنعت 
غذا، مهندس مهرنــوش امجدی گلپایگانی 
علل اصلی پایین بودن  سرانه مصرف شیر  
را بر شمرد و گفت : عدم باور مسئولین برای نقش شیر و فرآورده های 
لبنی  در سالمتی مردم باالخص قشر آســیب پذیر جامعه و کودکان 
و نوجوانان ، همچنین عدم تخصیص بودجه شیر مدارس و حذف آن بطور 
کامل می باشــند و همچنین می توان به عدم تبلیغات الزم و مشترک 
فارمرها و صنایع لبنی که می تواند نقش  بسیار مهمی را ایفا نماید اشاره 
داشــت که منظور از تبلیغات اثرات سالمت بخش شیر و فراورده های 
لبنی با مشارکت ارگانهای ذیربط سالمت میباشد کاریکه در دهه ۸۰ 

انجام شد نه تبلیغات تجاری،
 Dairy مدیرعامل شرکت پگاه گلســتان افزود: نبود ارگانی نظیر
Board با هدف سیاســت گذاریهای کوتاه و میان و بلند مدت برای 
صنایع کشاورزی)تامین خوراک دام ونهاده(،صنایع دامپروری و صنایع 

تبدیلی و مصرف کنندگان نیز در این مسئله بی تاثیر نبوده است ،
 وی ادامه داد : ادعای غیر کارشناسی عدم سالمت شیر و فراورده های 
آن توسط اثرگذاران جامعه نظیر و جود وایتکس در شیر و یا افالتوکسین 
و یا ….که ســبب ترس و نگرانی جامعه از این محصوالت میگردد نیز 
گاها باعث ایجاد نگرانی در جامعه می شــود . مهندس امجدی  عدم 
تخصیص یارانه هدفمند برای کاهش بها تمام شده شیر و فراورده های 
ان به دامپروران و صنایع لبنی و همچنین عدم توسعه تکنولوژیهای روز 
دنیا با هدف توســعه و تنوع فراورده های لبنی باالخص برای کودکان 
و نوجوانان به دلیل سود بسیار پایین صنایع لبنی در کشور را در پایین 

بودن مصرف سرانه شیر در کشور تاثیر گذار دانست.
این کارشــناس برجســته صنایع شیر کشــور  راهکارهای اجرایی 
برای  باالبردن و فرهنگســازی مصرف شیر در کشــور را انجام موارد 
ذکر شده  و دخالت وزارت بهداشــت برای توسعه مصرف محصوالت 
لبنی با اهداف سالیانه تا رســیدن به تارگتهای پنج ساله دانست . وی 
همچنین تشکیل همایشهای سالیانه مشترک دامپروران و صنایع لبنی 
و  ورازتخانه های مربوطه با هدف توســعه مصرف شیر را در این زمینه 
مثبت ارزیابی کرد و در پایان گفت : تا باور ایجاد نشود نتیجه ای حاصل 
نخواهد شد در این میان نقش خانه شیر را نباید فراموش کرد به عنوان 
متولی اصلی در حال حاضر وجــود متولیان متعدد تصمیم گیری  از  
جمله سازمان دامپزشکی وزارت جهاد سازمان غذا و دارو، سازمان ملی 
استاندارد وزارت صنعت،  ستاد تنظیم بازار و…. در این مهم را بسیار 

سخت می نماید.
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اخبار
 صنایـع غـذایی

ــان جهـ
 W o r l d   F o o d

Industry  News

 درخواست چین
از صادرکنندگان غذا

ونا وس کر در پی شیوع ویر

ســازمان گمرک چین از صادرکنندگان غذا به این کشور خواست اظهارنامه ای را درباره 
آلوده نبودن محصولشان به ویروس کرونا امضا کنند.

یک واردکننده چینی به رویترز گفت: این اظهارنامه ممکن است تالش چین به منظور 
کاهش تســت اضافی روی کاالهای وارداتی و مسئول شناختن صادرکنندگان برای 

تضمین سالمت محصوالتشان باشد.
بر اساس این اظهارنامه، صادرکننده از قوانین چین و دستورالعمل سازمان خواروبار 
و کشاورزی ملل متحد )فائو( و سازمان جهانی بهداشت برای تضمین آلوده نبودن 
غذای وارداتی به چین به ویروس عامل بیماری کووید ۱۹ تبعیت می کند. در ادامه 
این اظهارنامه قید شده است: در صورت تشخیص ویروس در شرکت غذایی یا ریسک 
آلودگی محصوالت غذایی صادر شــده بــه چین، ما همه اقدامــات الزم را برای رفع 

ریسکهای ایمنی غذا و حمایت از سالمت مصرف کننده انجام می دهیم.
پکن تســت آلودگی به ویروس کرونا روی غذاهای وارداتی را پس از شیوع کرونا در یک 

بازار عمده فروشی مواد غذایی در هفته گذشته آغاز کرد.
به گفته واردکنندگان، در تیان جین پکن، مقامات همه کانتینرهای گوشت را تست می کنند.

گمرک چین اعالم کرد بیش از ۳۰ هزار نمونه گوشت، غذای دریایی، صیفی جات و میوه در فاصله ۱۱ 
تا ۱۷ ژوئن مورد تست قرار گرفته اند و آلودگی آنها به ویروس کرونا منفی بوده است.

بر اساس گزارش رویترز، یک صادرکننده گوشت در این باره گفت: تست همه کاالها پرهزینه و زمان بر خواهد 
بود. مقامات چینی از صادرکنندگان خواســته اند این اظهارنامه را ارایه کنند تــا بتوانند به وضعیت عادی 

برگردند.
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وز بازار غذاهای  حال و ر
ونا الکچری در ایام کر

تقاضای جهانی بــرای غذاهای الکچری مانند گوشــت گاو واگیو، ماهی تن 
باله آبی و خاویار در پی تعطیلی هزاران رستوران و رکود بسیاری اقتصادها در 

بحبوحه شیوع ویروس کرونا به شدت کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایســنا، با وضع تدابیر قرنطینه که برای مقابله با شــیوع ویروس 
کرونا در سطح جهان انجام گرفت، صنعت غذای الکچری ممکن است یکی از 
بخشهایی باشد که به شدت از بحران پاندمی آسیب دیده اند زیرا برای آیتم های 
گران قیمت مانند خاویار به شــدت به رستورانها و هتلهای لوکس وابسته بوده 

است.
در حالی که برخی از تولیدکنندگان این مواد غذایی لذیذ برای سر پا ماندن 
مستقیما به سراغ مصرف کنندگان رفته اند، سایرین ناچار شده اند تولیدشان را 
کاهش دهند زیرا برخی از محصوالت از ابتدای امســال تاکنون تقریبا نیمی از 

ارزش خود را از دست داده اند.
آمار سفارش ها که توسط سرویس آنالین خدمات رستوران “اوپن تیبل” ثبت 
شده است، نشــان می دهد که رزرو صندلی برای شام در رستورانهای آمریکا، 
انگلیس، آلمان، کانادا، اســترالیا، ایرلند و مکزیک امسال ۸۰ درصد نسبت به 

سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
افراد در شرایط بحران سالمتی و نگرانی نسبت به وضعیت مالی یا در شرایطی 
که رستورانها با رعایت تدابیر فاصله گذاری اجتماعی بازگشایی می شوند، تمایل 

کمتری برای مصرف غذاهای الکچری دارند.
تخفیف های باال

به گفته اوله هو، مدیر سرویس مشاوره شرکت کارگزاری IKON در سیدنی، 
غذاهای الکچری یکی از بخشــهای جهانی است که به شدت از شیوع ویروس 
کرونا آسیب دیده و با توجه به این که بسیاری از کشورها دچار رکود شده اند، 

انتظار نمی رود بهبود فوری پیدا کند.
کاهش تقاضا در حال حاضر به قیمت غذاهای الکچری به شــدت ضربه زده 
است. در توکیو قیمت گوشــت گاو واگیوی مرغوب حدود ۳۰ درصد نسبت به 
سال گذشته کاهش پیدا کرده و ماهی تن باله آبی که در ژاپن بهترین به شمار 
می رود، طی همین مدت بیش از ۴۰ درصد کاهش قیمت داشته است. قیمت 

طالبی ژاپنی معروف از شیزوکا هم ۳۰ درصد افت کرده است.
شرکت روسی “کاویار هاوس” برای فروش خاویار بلوگا ۳۰ درصد 
تخفیف عرضه می کند. الکساندر نوویکوف، مدیرعامل این شرکت 
در این باره گفت: فصلهای بهار و تابســتان همواره فصلهای 

ضعیفی برای بازار خاویار هستند اما اگر بخواهیم دوره فعلی را با سالهای گذشته 
مقایسه کنیم، فروش در روسیه ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

در فرانسه قیمت خاویار نزدیک به رکورد پایینی مانده و فروش شامپاین افت 
کرده اســت در حالی که تولیدکنندگان غذای معروف جگر چرب مرغابی هم 
مجبور شده اند برای تقویت قیمتها، تولیدشان را کاهش دهند. رستورانها عامل 

۴۰ درصد از فروش جگر چرب تولیدکنندگان فرانسوی بوده اند.
صیادان صدف و حلــزون هم با تغییر عادات غذایی در ایــام قرنطینه، ناچار 

شده اند که صید خود را کاهش دهند.
راه کار تولیدکنندگان الکچری برای تقویت بازار

تولیدکنندگان غذاهای الکچری برای پر کردن شــکاف در بازارشان، تالش 
کرده اند از طریق پلتفرمهای تجارت الکترونیکی دسترسی مستقیم به مصرف 

کنندگان پیدا کنند.
سایرین هم تالش می کنند تولیدشان را به قفسه های سوپرمارکت ها برسانند.

هیو کیلن، مدیر اجرایی شرکت استرالین اگریکالچر که بزرگترین تولیدکننده 
گوشــت گاو در استرالیا است، اظهار کرد که این شــرکت عرضه تولیداتش به 
شماری از بزرگترین سوپرمارکت ها جهان، قصابها و مصرف کنندگان آنالین را 

افزایش داده است.
بر اساس گزارش رویترز، اما فروشندگان می گویند فروش به سوپرمارکت ها 

سود کمتری نسبت به رستورانهای لوکس دارد.
به گفته یوکیتاکا یاماگوچی، رییس شــرکت یامایوکی که واسطه فروش تن 
ماهی در ژاپن است، رستورانهای سوشی ۴۰۰ هزار ین معادل ۳۷۳۷ دالر برای 
۱۰ کیلوگرم از بهترین تکه گوشــت ماهی تن پرداخت می کنند در حالی که 

سوپرمارکت ها برای ۱۰ کیلوگرم تنها ۲۵ هزار تن پرداخت می کنند.
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خبـر

 بحران کرونا در دراز مدت قطعا بر امنیت غذایی 
جهان اثر خواهد گذاشت. طبیعی است که جمعیت 
آسیب پذیر بیش از دیگر اقشار جامعه جهانی با ناامنی 

غذایی مواجه خواهد شد
قطعا پیامد قرنطینه در سراســر جهان اینســت 
که میلیون ها نفر از کارکنان رســتوران ها، صنعت 
گردشــگری، هتل ها، صنعت هواپیمایی بیکار می 
شوند و با توسعه بحران اقتصادی، این موج بیکاری ها 

به صنایع دیگری نیز بسط خواهند یافت.
بسیاری از کانال های ارتباطی و تولیدات بین المللی 
احتماال دچار اختالل خواهند شد که این امر می تواند 

ناشی از کمبود نیروی کار باشد.
تولیدکنندگان مواد غذایی فاســد نشدنی احتماال 
با افزایش تقاضا مواجه خواهند شــد؛ موضوعی که 
تاکنون در تقاضای حبوبات در سراسر جهان مشاهده 
شده است. طبعا بسیاری 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 نقش 
مهم ارزش تغذیه ای مواد غذایی، تقاضا برای این نوع 
مواد غذایی باال خواهد رفت که قطعا تالش و مجاهدت 
مضاعف تولیدکنندگان را می طلبد. بحث واردات مواد 
اولیه با مشکالتی مواجه خواهد شد و نیز تالش دولت 
برای کنترل بازار ارز و ایجاد امنیت در بازار عامل بسیار 
مهمی اســت که به تولیدکنندگان و متعاقبا مصرف 

کنندگان کمک خواهد کرد.
ضمن اینکه از تاثیر چشمگیر این بحران بر بازارهای 
صادراتی نمی توان بســادگی گذشت و نیاز به پیش 
بینی ســاز و کارهای تازه ای برای حفظ این بازارها 

احساس می شود.
رسیدن به نرخ رشد ســاالنه ۲۲درصدی صادرات 
غیرنفتی از اهداف اصلی برنامه ششم توسعه صادراتی 

نیز محسوب می شود
ی منطقــه  هــا ر ا ز با یــن  ز جملــه مهم تر ا
بــرای صــادرات موادغذایــی  ایران ســه کشــور 

روسیه، عراق و عمان است.
اولین و بزرگ تریــن واردکننده محصوالت صنایع 
غذایی  ایران، عراق است که در بسیاری از محصوالت 
غذایی صادراتی  ایران جایگاه نخســت را دارا اســت 
.تقاضای واردات عراق همواره چشمگیر بوده و پیوسته 
واردکننده خالص بــزرگ موادغذایی در منطقه بوده 
است و  ایران نیز توانسته سهم مهمی از موادغذایی  این 
کشور را تامین کند و جزو شرکای تجاری طبیعی  ایران 
شناخته می شود. دومین جایگاه را افغانستان دارد 
به طوری که همواره جزو چهار کشــور نخســت 
برای صادرات یکایک محصوالت گروه مربوط 
به صنعت غذا قرار دارد. سومین جایگاه از آن 
روسیه است. در پی شــیوع ویروس کرونا در 
ایران، برخی از کشــورهای همسایه مرزها را 
بستند و صادرات غیر نقتی دچار مشکل شده 
است. واردات و صادرات محصوالت بستگی به 
طوالنی بودن حضور ویروس کرونا دارد. اما قطعا 
این موضوع تبعاتی در اقتصاد ایران خواهد داشت. 
همانطور که در چین مالحظه شــد اقتصاد چین در 
عرض یک ماه در آســتانه فلج شــدن قرار گرفت و 

مراودات تجاری این کشور قدرتمند اقتصادی متوقف 
شد. صادرات کاالهای روسی به چین با توجه به شیوع 
ویروس کرونا، بیش از یک چهارم کاهش یافت و تنها 

صادرات و واردات کاالهای عمده ادامه دارد.
مقابله جدی با شــیوع این بیماری و تدابیر شدید 
ایمنی که بر سرعت روند جلوگیری از شیوع بیماری 
بیافزاید و اطالع رسانی دقیق و شفاف یه مردم باید در 

دستور کار فوری دولت و مسئولین قرار گیرد.
در شــرایطی که در برنامه بودجه سال آینده اتکاء 
اصلی بودجه بر اقتصاد غیرنفتی پایه ریزی شده است 
باید برنامه ریزی دقیق و حســاب شــده ای از سوی 
دولت برای جلوگیــری از ضربه به صادرات غیرنفتی 
در شرایط بروز بحران هایی مانند شیوع ویروس کرونا 

اندیشیده شود.

ونا بر وضعیت صنعت غذا تاثیر شیوع کر

دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات 
مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان 
تهران، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید 
کنندگان محصوالت غذایی کشور، عضو 
هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، 
نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و 
فناوری غالت ایران، مشاور عالی در کمیته 
فناوریهای نو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی، کارآفرین برتر 

جهان اسالم
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دبیر انجمن صنایع نوشابه:

کاهش ۴۰ درصدی تولید صنایع نوشابه در سال جاری
  دبیر انجمــن صنایع نوشــابه از افت ۳۰ تا ۴۰ 
درصدی تولید این صنعت طی سال جاری خبر داد.

مهــدی صیادیان اظهار داشــت: در حــال حاضر 
تولیدکنندگان نوشابه با مشکل عدم ثبات در قیمت 
تمام شده کاال به دلیل نوسان نرخ ارز روبرو هستند 
و صنعتگران به ویژه مدیران کارخانه های بزرگ به 
سختی کارخانه خود را اداره می کنند. وی ادامه داد: 

تولیدات صنعت نوشابه سازی ۳۰ تا ۴۰ درصد افت تولید را نسبت به مدت مشابه 
سال قبل تجربه کرده که این کاهش تولید بیشتر ناشی از تعطیلی رستوران ها، 
تاالرها، فست فودها و همچنین برگزار نشدن مراسم عروسی و عزا است. به گفته 
صیادیان، این کاهش تولید در حالی اتفاق افتاده که کارخانه ها با افزایش قیمت 

تمام شده محصوالتشان به ویژه در زمینه شکر روبرو هستند.
وی افزود: بخشی از مواد اولیه صنعت نوشابه سازی از جمله برخی عصاره ها 

از طریق واردات تأمین می شوند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی ایران:

نان صنعتی گران می شود
 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان 
صنعتی ماشــینی ایران از افزایش قیمت مواد اولیه 
تولید نان صنعتی و در نتیجه احتمال افزایش قیمت 
این محصول در ســال جاری خبر داد، ولی گفت که 

میزان دقیق این افزایش قیمت مشخص نیست.
علیرضا مروت پور با اشاره به اینکه قیمت تمام شده 
کاال تابع قیمت مواد اولیه است، تصریح کرد: در سال 
جاری حقوق کارگران حدود ۲۱ درصد افزایش داشته 
است؛ همچنین قیمت شکر، روغن و مواد بهبود دهنده 
نیز باال رفته و نرخ خمیرمایه در سال جاری چند نوبت 

گران شده است.
اخیــرا ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان اعالم کرد که طبق تصمیم ســتاد 
تنظیم بازار نرخ شکر درب کارخانه از ۴۰۵۰ تومان 
به ۶۳۰۰ تومان افزایش یافت و به زودی ســازمان 
حمایت قیمت بسته بندی های این کاال را بر اساس 
قیمت مبنای ۶۳۰۰ تومان تنظیم و ابالغ خواهد کرد.  
وی افزود: بنابراین دولت به صرف اینکه آرد یارانه ای 
در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد نمی تواند قیمت 
را کنترل کند، اما با توجه بــه اینکه نان یک کاالی 
استراتژیک اســت، قیمت آن بیش از سایر کاالهای 

اساسی کنترل می شود.
البته بــه گفته مروت پــور نان صنعتی مشــمول 

قیمت گذاری نیستند، اما قیمت ها کنترل می شود.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات 
نان صنعتی ماشینی ایران اگر دولت قیمت آرد را برای 
همه صنوف آزاد کند در بازار محصول با کیفیت تر و با 
قیمت واقعی به دست می آید و فساد و رانت ناشی از 

چند نرخی بودن آرد نیز ایجاد می شود.
به گفتــه با توجه به شــرایط فعلی ممکن اســت 
تولیدکننــدگان قیمت را ۱۵ تــا ۲۵ درصد افزایش 

دهند، اما درصد دقیق افزایش قیمت مشخص نیست 
و بسته به نرخ مواد اولیه، نوع واحد تولیدی و هزینه 
سربار آن و بر اساس قیمت تمام شده، قیمت ها افزایش 
خواهد یافت. همچنین قیمت این محصول در ماه های 

آینده هم قابل پیش بینی نیست.
 چرا نان صنعتی صادر نمی شود؟

مروت پور ضمن اشــاره به اهمیــت صنایع غذایی 
در ایران و با بیان اینکه بــه دلیل یارانه ای بودن آرد، 
صادرات نان های صنعتی مجوز ندارد، تصریح کرد: 
با این حال ظرفیــت صادرات ایــن محصول وجود 
دارد و به دلیل مجاورت با کشــورهایی مثل عراق و 
افغانستان می توانیم فعالیت های مشترک در زمینه 
نان های صنعتی انجام دهیم یا دانش فنی خود را از 
صادر کنیم. همچنین می توانیم کارخانه تولیدی را به 

نزدیکترین نقطه مرزی برسانیم و انواعی از نان های 
صنعتی که برای رستورانها یا برای برخی بیماری ها و 
رژیم های غذایی تولید می شود احتماالً توان تولید آن 
در کشورهای همسایه  وجود ندارد صادر کنیم. البته 
امروز باال بودن هزینه حمل و نقل باعث شــده تولید 
کنندگان ســعی کنند محل تولید و مصرف را به هم 

نزدیک کنند.
همچنین به گفته وی ماشین آالت ایرانی که برای 
تولید نان صنعتی و شــیرینی و شــکالت استفاده 
می شود، کیفیت قابل قبولی دارند و حتی در برخی 
کشورهای اروپایی و روســیه هم از این ماشین آالت 
استفاده می شود و قابلیت خوبی برای صادرات دارند 
که در این زمینه باید بخش خصوصی اقدامات الزم 

را انجام دهد و دولت بیشتر نقش برنامه ریزی دارد.
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خبـر

ارزآوری 500 میلیون 
دالری صادرات 

میوه های گرمسیری و 
نیمه گرمسیری

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری از صادرات ۶۲۰ 
هزار تنی محصوالت گرمســیری و نیمه گرمسیری به ارز ش حدودی 

۵۰۰ میلیون دالر در سال گذشته خبر داد.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی )اگروفودنیــوز(، از وزارت جهاد 
کشاورزی، زهرا جلیلی مقدم، مهمترین برنامه های این دفتر در زمینه 
میوه های گرمســیری ونیمه گرمســیری را  تولید نهال و ساماندهی 
وضعیت نهالستان ها و توســعه باغات درمناطق مستعد و اراضی شیب 
دار عنوان کرد و گفت: اصالح باغات درجه ۲، حذف و جایگزینی باغات 
درجه ۳ به منظور اقتصادی کردن تولید محصوالت باغی، در دســتور 

کار است.
وی افزود: افزایش عملکرد در واحد ســطح بــه منظور ارتقاء ضریب 
بهره وری از نهاده ها، توسعه مکانیزاســیون باغات برای کاهش هزینه 
تولید، اســتقرار نظام مدیریت پس از برداشت، توسعه صنایع فرآوری، 
بسته بندی و درجه بندی محصول، توسعه پوشش بیمه ای و هدفمند 

 کردن یارانه ها نیز از دیگر فعالیت های در دست اقدام است.
به گفته وی اجرای برنامه های عملیاتی همچون حمایت از به کارگیری 
روش های نوین باغی، کاربرد سایه بان در باغ ها برای افزایش بهره وری 

آب و پیشگیری از نابسامانی های فیزیولوژیکی نیز در حال اجرا است.
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری با اشاره به اینکه 
سطح زیر کشت میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در ایران ۷۳۰ 
هزار هکتار است، یادآور شــد: ۸.۱ میلیون تن محصول در این باغات 

تولید می شود.
وی سهم میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در تولیدات باغی را 
حدود ۴۰ درصد عنوان کرد و ادامه داد: در سال گذشته میزان صادرات و 
ارزآوری میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری، ۶۲۰ هزار تن به ارزش 

حدودی ۵۰۰ میلیون دالر  بوده است.

جلیلی مقدم مهمترین میوه های گرمســیری ونیمه گرمسیری را به 
ترتیب و به لحاظ میزان تولید، مرکبــات، خرما، انار، انجیر و میوه های 
گرمسیری عنوان کرد و گفت: در تولید مرکبات جایگاه هفتم را درجهان 

داریم.
وی در پایان گفت: باغداری و باغبانی یک ســرمایه گذاری طوالنی 
مدت است و  شروع  آن به دقت، توجه به گونه، رقم و هدف از تولید آن 
)تازه خوری، فراوری و صادرات بازار( از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس اتحادیه 
فروشندگان 
فرآورده های 
گوشتی: سوسیس و 
کالباس گران نشده 
است

رئیس اتحادیه فروشــندگان فــرآورده های گوشــتی گفت: قیمت 
فرآورده های گوشتی افزایش نداشته است.

مصطفی معروف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان محصوالت گوشتی 
در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشــاورزی گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش قیمت محصوالت گوشتی، بیان 

کرد: قیمت فرآورده های گوشتی افزایشی نداشته است. 
او بیان کرد: فروشــندگان در حال حاضر از نظر بیمه و مالیات دچار 
مشکالتی هســتند و توان پرداخت ندارند بنابراین انتظار داریم در این 

شرایط دولت به فکر این قشر باشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان محصوالت گوشتی در خصوص صادرات 
و واردات فرآورده های گوشــتی، ادامه داد: تولیــد این کاال طبق روال 
گذشته است و مشــکلی در تولید وجود ندارد. صادرات به کشورهای 

همسایه  هم داریم.
معروف خانی با بیان اینکه بسیاری از صنوفی که از محصوالت گوشتی 
استفاده می کردند مانند فســت فودها، تنها به دلیل عدم تجمع افراد و 
جلوگیری از انتشار این ویروس به سایرین، واحدهایشان تعطیل شده 
است، گفت: این شرایط پیش آمده بر میزان فروش و کسب و کار صنوف  

تاثیر بسزایی گذاشته است. 
این مقام مسئول در خصوص کیفیت محصوالت فرآورده های گوشتی، 
بیان کرد: کیفیت محصوالت بسته به موادی دارد که در آن به کار برده 
شده است. برخی دارای گوشت بیشتر و برخی کمتر است که همین امر 

بر کیفیت کاالها تاثیر می گذارد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان محصوالت گوشتی گفت:  افراد باید به 
تاریخ تولیــد و انقضای محصوالت توجه کنند. هــر ورق از محصوالت 
گوشتی اگر در شرایط بهداشتی نباشد می تواند باعث بیماری و مشکالت 
جسمانی شــود، پس تاکید بر رعایت بهداشــت و اصول بهداشتی از 

مواردی است که در این اتحادیه از اولویت باالیی برخوردار است.

ر   خبـا ا
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افت 30 درصدی 
تجارت بین الملل پس 
ازکرونا/شرایط رو به 

بهبود است

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به افت ۱۵ تا ۳۰ درصدی 
تجارت بین المللی پس از شــیوع ویروس کرونا، گفت: با گذشت زمان 

برخی مشکالت حل شده و شرایط تجارت در حال بهتر شدن است.
یحیی آل اسحاق در رابطه با دالیل کاهش صادرات در دو ماه نخست 
امسال، گفت: روابط تجارت جهانی و منطقه ای متاثر از کروناست، لذا 
مجموعه تعامالت بین المللی در تمــام حوزه ها اعم از کاال، خدمات و 
مسائل مالی و روابط تجارت جهانی و منطقه ای بین ۱۵ تا ۳۰ درصد 
در تمام دنیا افت کرده و این موضوع شامل منطقه و ایران نیز می شود.
به گــزارش اگروفودنیوز به نقــل از خبرگزاری فــارس رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به آمار تجارت خارجی ۲ ماهه 
کشور که توسط گمرک اعالم شد، بیان داشت: این آمار نشان می هد 
که صادرات در اردیبهشت ماه ۹۹ نســبت به فروردین ۹۹ حدود ۶۰ 

درصد رشد داشته است.
آل اسحاق اظهار داشت: با توجه به بازگشایی تقریبی مرزها و روان تر 
شدن صادرات در یک ماه گذشته، پیش بینی می شود شرایط تجارت 

رو به بهبود بگذارد.
وی در مورد افزایش واردات نیز بیان داشت: بررسی ترکیب کاالهای 
وارداتی نشان می دهد که بخش عمده ای از واردات را کاالهای اساسی، 
مواد اولیه و کاالهای واسطه ای تشکیل می دهد، لذا واردات نیز تقریبا 
تحت کنترل است و کاالهای ساخته شده و غیرضروری وارد نمی شود.
وی با اشاره به افت صادرات در ۲ ماه اخیر بیان داشت: پس از شیوع 
ویروس کرونا مرزهای کشورهای مختلف از جمله مرزهای زمینی عراق 
به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری کشورمان به روی کاالهای 
ایرانی بسته شــد، بنابراین با توجه به چنین مسائلی کاهش صادرات 

کامال طبیعی و غیرقابل پیش بینی بود.
آل اسحاق با بیان اینکه اکنون بســیاری از مرزها باز است و شرایط 
در حال بهبود است، گفت: اگرچه مرزهای جنوبی عراق هنوز باز نشده 
است، اما از طریق مرزهای شمالی روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کامیون 

حمل کاالهای صادراتی ایران به عراق می رود.
رئیس اتاق مشــترک ایران و عراق درباره کاهش تجارت با عراق نیز 
اظهار داشت: عالوه بر تاثیر کرونا بر تجارت بین ایران و عراق، کاهش 
قیمت نفت باعث کاهش درآمدهای مردم عــراق و در نتیجه کاهش 

قدرت خرید آنها شده است.
وی اظهار داشــت: روابط تجاری با ترکیه نیز در حال بازگشــت به 

شرایط عادی است.

وی با اشــاره به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی درباره بهبود 
درآمد حاصل از صادرات گفت: این مسائل نشان می دهد که  وضعیت 

صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات در حال بهبود است.
وی با اشــاره به  آغاز به کار مجلس جدید بیان داشت: جهت گیری 
مجلس جدید تشــویق صادرات و افزایش تولید اســت و امیدواریم با 
اولویت قرار دادن مسائل اقتصادی، وضعیت اقتصاد مخصوصا در زمینه 

صادرات بهبود یابد.
آل اسحاق بیان داشت: یکی از راه های حل مشکالت دولت در حوزه 
اقتصاد توسعه صادرات است، زیرا تامین ارز و تامین کاالهای اساسی 
از طریق درآمدهای حاصل از صادرات امکان پذیر است، لذا با توجه به 

شرایط فعلی، چاره ای جز تقویت صادرات وجود ندارد.

نرخ مصوب هر 
کیلوگرم شکر درب 
کارخانه 6300 تومان 
شد 

براســاس تصمیم نود و چهارمین جلســه کارگروه تنظیم بازار نرخ 
مصوب هر کیلوگرم شکر درب کارخانه ۶۳۰۰۰ ریال تعیین شد.

به گــزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری فارس نــرخ مصوب هر 
کیلوگرم شکر درب کارخانه در نود  و  چهارمین جلسه کارگروه تنظیم 

بازار ۶۳۰۰۰ ریال تعیین شد. 
در نامه بهمــن دانایی دبیر و عضــو هیئت مدیــره انجمن صنفی 
کارخانه های قند و شکر ایران به مدیریت شرکت های قند آمده است: 

مدیریت محترم شرکت های قند
سالم علیکم

احتراماً ؛ به اســتحضار می رســاند بر اســاس بند ۵ مصوبه مورخ 
۹۹٫۳٫۱۲ نود و چهارمین جلســه کارگروه تنظیم بازار ابالغی تحت 
شماره ۶۰، ۶۷۱۳۵ مورخ ۹۹٫۳٫۱۵ از سوی سرپرست محترم معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم 
بازار، قیمت مصوب شکر تولید داخل برای ســال ۱۳۹۹، به ازای هر 
کیلوگرم درب کارخانه به مبلغ ۶۳۰۰۰ ریال تعیین و تصویب گردیده 

است.
لذا ضمن تقدیم تصویر مصوبه فوق االشاره خواهشمند است:
۱- نسبت به رعایت نرخ مصوب همراهی الزم معمول گردد.
۲- از فروش شکر در اوزان بیشتر از ۵۰۰ تن خودداری شود.

۳- ترتیبی اتخاذ تا شرکت تولیدی مستقیما به مصرف کنندگان اصلی 
)صنوف، صنایع و خانوار( فروخته شده و از فروش شکر به واسطه ها و 

اشخاص غیرتولیدی اجتناب گردد.
ضمنا خاطرنشان می سازد که قیمت فروش به صورت خرده فروشی 
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خبـر

و بسته بندی های مختلف توسط ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در دســت بررســی بوده که به محض ابالغ، مراتب به 

استحضار خواهد رسید.
با تشکر

بهمن دانایی- دبیر و عضو هیأت مدیره

تدابیر ستاد تنظیم 
بازار برای کاهش 

قیمت حبوبات/ بانک 
مرکزی ارز تامین کند 

براساس یکی از مصوبات ســتاد تنظیم بازار برای کاهش قیمت انواع 
حبوبات در بازار، بانک مرکزی مکلف شــد تا تامین ارز این اقالم را در 

اولویت قرار دهد.
به گــزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ســتاد تنظیم بازار 
برای کاهش قیمت انواع حبوبات در بازار تدابیری را اتخاذ کرد. در این 
مصوبات به بانک مرکزی تکلیف شده تا تامین ارز این اقالم را در اولویت 
قرار دهــد. در این مصوبه مورخ ۱۵ خرداد ۹۹ آمده اســت: با توجه به 
گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از وضعیت 

قیمت انواع حبوبات در بازار مقرر گردید:
۳-۱ – بانک مرکزی بدون فوت وقت نسبت به تأمین ارز محموله های 
حبوبات موجودی بانک مرکزی رسوب بنادر و ثبت سفارش های مربوطه 

اقدام نماید.
۳-۲- با توجه به کاهش میزان واردات کســری نیــاز بازار حبوبات 
)به میزان ۳۴ درصد در تاریخ منتهی به ۹۹/۰۳/۱۰ نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل( به دلیل تغییر نرخ ارز این کاال مقرر گردید تشکل 
های موضوعی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
و کشاورزی ایران اتحادیه های مربوطه نسبت به تأمین کسری نیاز بازار 

بدون فوت وقت اقدام نماید.
۳-۳ – در راستای مدیریت منابع ارزی کشور وزارت جهاد کشاورزی 
مکلف گردید ضمن وزارت جهاد برنامه ریزی تولید مکفی انواع حبوبات 
متناسب با نیاز داخلی )رفع وابستگی( نسبت به ارائه کساورزی برنامه 

فصلی و ماهانه تولید و عرضه آنها اقدام نماید.
۳-۴- در راســتای تنظیم مؤثر بازار انواع حبوبات و تشدید کنترل و 
نظارت مقرر گردید سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور 
و تمام دســتگاههای نظارتی از جمله ســازمان های صنعت سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضمن تشــدید بازرسی ها 
به ویژه کنترل انبارها و واحدهای بســته بندی با احتکار و عدم رعایت 
ضرائب سود مصوب مطابق دستورالعمل شماره ۳۷۰/۹۹/۱۱۹۶۰ مورخ 

۹۹/۰۲/۲۷ با تخلفات برخورد نمایند.

رئیس کمیسیون 
صنایع غذایی اتاق 
تهران: کرونا مانع 
صادرات صنایع 
غذایی ایران به 
همسایگان شد

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق تهران از ضربه خوردن صادرات 
محصوالت صنایع غذایی ایران به عراق، افغانستان و آسیای میانه در پی 

شیوع کرونا خبر داد.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی، به نقل از اتاق بازرگانی تهران، 
احمد فرشچیان گفت: محصوالت صنایع غذایی با همه گیری کرونا در 
ایران از ناحیه مصرف داخل ضربه نخورده اســت. بلکه بیشتر مردم از 
کاالی فله و آزاد به مصرف کاالی بسته بندی و صنعتی روی آورده اند.

وی افزود: اما از این فصل به بعد آسیب های کرونا در این صنعت نمود 
می کند. صنایع غذایی ایران ظرفیت تولید را با نگاه به صادرات دراز مدت 
افزایش داده است اما به دلیل چالش های ناشی از همه گیری کرونا در 

ارسال محصول به کشورهای مختلف، زیان می بیند.
فرشچیان یادآور شد: صنایع غذایی ایران برای توسعه صادرات به عراق 
و افغانستان و کشورهای سی آی اس )آسیای میانه( برنامه ریزی کرده؛ 

اما متأسفانه همه راه ها برای رسیدن به هدف بسته شده است.
تالش ها برای حفظ بازارهای خارجی صنایع غذایی ایران شکســت 

خورد
وی با بیان اینکه در کمپین نفس بــرای حفظ فرصت های صادراتی 
در بازار کشــورهای همســایه تالش کردیم، اظهار داشت: هرچند در 
داخل بــا همکاری های انجام شــده و حمایت اتاق ایــران و تهران در 
زمینه امهال مالیات به نتیجه خوبی رســیدیم اما در مورد مرزها، عدم 
همکاری کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه تالش های کمپین 

نفس را به نتیجه مؤثر نرساند.
رئیس کمیســیون کشــاورزی و صنایع غذایی اتاق تهــران تصریح 
کرد: در بازار داخل، محصوالت صنایع غذایی همچنان مورد اســتقبال 
مردم است و حتی درباره عرضه محصوالت جدید هم مشکلی نداریم. 
فقط پیشتر در مقاطعی بر اساس سیاست های دولت واردات بسیاری از 
محصوالت خارجی آزاد شده بود که اکنون این محصوالت در بازار عرضه 

نمی شود و جایگزین های داخلی دارد.
وی بیان داشت: تولیدکنندگان داخلی می توانند محصوالت جدید را با 
توجه به تقاضای بازار، نیاز مردم و البته قدرت خرید خانوار تولید کنند. 
حضور محصوالت خارجی در بازار داخل به شرکت های ایرانی ایده تولید 
محصوالت تازه را داده است که با تقاضای مشتری داخلی سازگارتر است. 
برای محصوالت خاص صنایع غذایی در ایران همیشــه تقاضای ثابتی 
وجود دارد که هرچند در سال های گذشته از محل واردات تأمین می شد 

اما اکنون از سوی صنایع داخلی پاسخ داده می شود.
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News

چگونه می توان روغن 
زیتون با کیفیت را 

تشخیص داد؟

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: روغن زیتون خوب 
باید بوی چمن تازه زده شــده و یا بوی میوه بدهد. همچنین بایستی 
هنگام چشــیدن آن در انتهای زبان احســاس تلخی و تندی داشته 

باشید.
رحمت اهلل پریچهر در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه برداشت زیتون 
از شهریور ماه آغاز می شود و بسته به اینکه زیتون زودرس، میان رس و 
دیر رس باشد این برداشت تا دی ماه ادامه می یابد، گفت: درحال حاضر 
زیتون در ۲۶ استان کشور کشت می شــود اما استان های پیشرو در 
کشت زیتون زنجان، گلستان، گیالن، قزوین، فارس و سمنان هستند.
وی ادامه داد: زیتون به دلیل ماده تلخی که دارد به طور مســتقیم 
مانند میوه های دیگر قابل مصرف نیست و بایستی تلخ زدایی شود و 
ســپس بر روی آن فرآوری صورت بگیرد و تبدیل به کنسرو یا روغن 

زیتون شود.
مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشــاورزی با بیان اینکه سال ۹۸، 
۱۵۰هزارتن محصول برداشت وحدود ۱۱ هزار و ۵۰۰تن روغن از آن 
تولید و مابقی به کنسرو تبدیل شده است، گفت: پیش بینی می شود 
امســال حدود ۱۶۰ هزارتن زیتون تولید شود و در تالش هستیم که 

حدود ۱۳هزارتن روغن زیتون نیز تولید شود.
پریچهر با اشــاره به اینکه زیتون به آب وهوای نیمه گرمســیری و 
مدیترانه ای نیاز دارد، گفت: بارش برف امســال محصوالت  زیتون را 
دچار ســرمازدگی نکرد. البته مقداری از محصــوالت در زنجان دچار 
سرمازدگی شد ولی به حدی نیســت که تولیدات زیتون سال ۹۹ را 

دچار مشکل کند.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه صحبت هایش 
گفت: میانگین سرانه مصرف روغن زیتون در دنیا ۵۰۰ گرم است که در 
ایران به حدود ۲۰۰ گرم رسیده است. در بخش روغن زیتون صادراتی 
صورت نمی گیرد، زیرا مقدار تولید شــده نیاز کشور است. اما کنسرو 

زیتون چون بیش از نیاز کشور تولید می شود، قابلیت صادرات دارد.
به گفته وی قیمت زیتون براساس عرضه و تقاضا و به صورت توافقی 
بسته به کیفیت آن خرید و فروش می شود و سال گذشته قیمت این 

محصول هرکیلو بین ۶ تا ۹هزارتومان بود.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان روغن زیتون با کیفیت 
را تشخیص داد، گفت: روغن زیتون خوب باید بوی چمن تازه زده شده 
و یا بوی میوه بدهد. همچنین بایســتی هنگام چشیدن آن درانتهای 

زبان احساس تلخی و تندی داشته باشید.

عضو هیئت مدیره 
خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران: 
صندوق های مکانیزه 
فروش منجر به 
شفافیت مالیاتی 
می شود

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: با توجه 
به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده تغییر نکرده قیمت ها افزایش نخواهند 
داشــت و از طرف دیگر در حال حاضر مالیات بــر ارزش افزوده در زمینه 
کاالهایی مثل خودرو، برخی کاالهای ســوپرمارکتی، کاالهای موجود در 
فروشگاه های بزرگ و هایپر مارکت ها و رستوران های بزرگ پرداخت می شود 
و تنها واحدهای کوچکتر این مالیات را پرداخت نمی کردند، بنابراین قیمت 

فرق زیادی نخواهد کرد.
آرمان خالقی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه کلیت قانون مالیات بر 
ارزش افزوده تغییر نکرده و فقط نواقص آن برطرف شده، اظهار کرد: دو تغییر 
عمده در این قانون صورت گرفته اســت. اول این که سامانه مودیان در آن 
ذکر شده و دیگری الزام واحدهای صنفی به استفاده از صندوق های مکانیزه 
فروش است.به گفته وی سامانه مودیان یک سامانه آنالین و برخط است که 
مقرر شده مودیان فاکتورهای فروش و خریدشان را در این سامانه ثبت کنند. 
بنابراین یک سیستم هوشمند تشکیل خواهد شد تا مالیات بر ارزش افزوده از 
ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره توزیع در آن دیده و کنترل شود.عضو 
هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه سامانه مودیان 
حلقه ها و زنجیره ارزش افزوده را پوشش می دهد، تصریح کرد: این سیستم 
تا حدودی کم کاری های سازمان امور مالیاتی و ناتوانی های که در سیستم 
مالیاتی برای تشخیص این حلقه ها وجود داشت را جبران می کند و به تحقق 
بهتر مالیات بر ارزش افزوده کمک می کند.خالقی با بیان اینکه وقتی مالیات 
بر ارزش افزوده تا حلقه نهایی اخذ نشود، واحدهای صنفی هم برای پرداخت 
آن همکاری نمی کنند، تصریح کرد: چرا که اگر واحدهای صنفی مالیات بر 
ارزش افزوده را محاسبه و اعالم کنند یعنی میزان کل فروش شان را اعالم 
کردند که در این صورت سود آنها هم قابل محاسبه می شود و سازمان امور 
مالیاتی می تواند مالیات بر درآمد را که تاکنون از محاسبه آن ناتوان بوده و 
به صورت حقه از آن ها نگرفته، دریافت کند. بنابراین این مقاومت در بدنه 
صنفی جامعه وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده نباید موجب شفافیت 
درآمد شود که سامانه مودیان بخشی از این پنهان کاری را از بین خواهد برد.
وی افزود: همچنین ســامانه مودیان تماس مستقیم ممیزین مالیاتی با 
مودی را کم می کند؛ در نتیجه یکی از مفاسد اداری و مالی در کشور منجر 
که منجر به مسائلی مثل ارتشاء می شود و دلیل آن سیستم های انسان محور 
بوده، وقتی ارتباط نفر قطع می شود و کارها به صورت سیستمی انجام شود 

شائبه ای ایجاد نمی شود.
خالقی با بیان اینکه صندوق های مکانیزه فروش هم منجر به شــفافیت 
مالیاتی می شود، اظهار کرد: بر طبق این قانون هر جا مصرف کننده نهایی 
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خبـر

قرار است کاالیی بخرد باید ماشین صندوق مکانیزه فروش وجود داشته باشد 
که کل فروش ها را جمع کند و باعث می شود هر کاالیی در سیستم اقتصادی 
کشور به فروش برســد در نهایت از یک صندوق مکانیزه فروش رد شود که 
شامل کاالی قاچاق و زیرپله ای هم می شود و در صورت درخواست مشتری 
مغازه ها باید فاکتور صندوق مکانیزه را ارائه دهند و اگر کاالی آن ها قاچاق 

باشد میتوان با فروشنده برخورد کرد.
وی با بیان اینکه با ایجاد این شرایط می توان با قاچاق مقابله کرد و مالیات 
بر ارزش افزوده هم از گرده تولیدکننده برداشته می شود، گفت: وقتی مالیات 
بر ارزش افزوده در حلقه آخر، یعنی واحدهای صنفی از مصرف کننده اخذ 
نمی شود، صنف هم آن را نمی پذیرد و به گردن تولیدکننده می افتد. عضو 
هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه در پاسخ به اینکه 
آیا اجرای این قانون تاثیــری بر قیمت مصرف کننــده دارد یا نه، تصریح 
کرد: با توجه به اینکــه نرخ مالیات بر ارزش افــزوده تغییر نکرده قیمت ها 
افزایش نخواهند داشــت، البته بــا توجه به اینکه تولیــد کننده مالیات بر 
ارزش افــزوده را پرداخت می کند و مالیاتی که پرداخت نمی شــود فاصله 
بین تولید کننده و مصرف کننده نهایی بــوده یعنی ۹ درصد مابه التفاوت 
ســود واحد صنفی اســت؛ از طرف دیگر در حال حاضر مالیــات بر ارزش 
افــزوده در زمینه کاالهایی مثل خــودرو، برخی کاالهای ســوپرمارکتی، 
کاالهای موجود در فروشــگاه های بزرگ و هایپر مارکت ها و رستوران های 
بزرگ پرداخت می شــود و تنها واحدهای کوچکتر این مالیات را پرداخت 
نمی کردند. بنابراین قیمت فــرق زیادی نخواهند کــرد، ضمن اینکه این 
 افزایش تورمی هم نیســت چرا که نرخ مالیات بر ارزش افزوده ثابت است.

خالقی در پایان درباره زمان اجرای این الیحه نیز گفت: در قانون بودجه امسال 
قانون مالیات بر ارزش افزوده قبلی جاری است و احتماال تا پایان سال جاری 
مهلتی برای فراهم کردن زیرساخت های اجرای قانون جدید از سوی سازمان 

امور مالیاتی تعیین می شود.

تخلیه 4 میلیون تن 
کاالی اساسی/ 16 

شناور منتظر تخلیه اند

معاون فنی گمرک از تخلیه ۴ میلیون تن کاالی اساسی تا ۱۱ خردادماه 
امسال در بنادر خبر داد. به گزارش اگروفودنیوز به نقل از سایت گمرک کشور، 
مهرداد جمال ارونقی با اشاره به وضعیت موجودی کاالهای اساسی در بنادر 
و گمرکات کشور، اظهار داشت: طبق آخرین آمار، مربوط به ۱۱ خرداد سال 
جاری بالغ بر ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تن کاالی اساسی در بنادر وجود دارد که 
از این میزان بیش از سه میلیون تن کاال در بندر امام خمینی به ثبت رسیده 
است.معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران افزود: مابقی کاالهای اساسی نیز 
در سایر بنادر مانند شهید رجایی، امیرآباد، شهید باهنر، بوشهر، خرمشهر، 

نوشهر و فریدونکنار هستند.

وی در مورد عمده اقالم کاالهای اساسی بیان داشت: این کاالها شامل گندم، 
ذرت، دانه روغنی، جو، شکر، روغن خوراکی و سویا است.

ارونقی با اشاره به اینکه ۱۶ شــناور حاوی کاالی اساسی در حال تخلیه 
هستند تصریح کرد: در بندر امام خمینی ۵۵۹ هزار تن ذرت، شکر، دانه های 
روغنی و گندم، بندر انزلی ۵۵۰۰ تن از طریق ۴ شناور و ۹۷۴۳ تن روغن و 
ذرت در بندر امیرآباد در حال تخلیه است. بنابراین در مجموع در سه بندر یاد 
شده ۵۷۴۴۲۷ تن کاال در این ۱۶ فروند در حال تخلیه هستند.معاون فنی و 
امورگمرکی با بیان اینکه ۲۱ فروند شناور در لنگرگاه های ۵ بندر مهم کشور 
منتظر پهلوگیری هستند، افزود:  حجم کاالهای این شناورها شامل ۶۶۹ هزار 
و ۴۲۹ تن ذرت، شکر و دانه های روغنی است که از این تعداد ۵ فروند شامل 
۱۸ هزار تن ذرت و جو در بندر انزلی، سه فروند شامل ۱۵۴۷۳۴ تن گندم و 
روغن در بندر شهید رجایی، ۷۸۰۰ تن جو در بندر نوشهر و یک فروند شناور 
با ۴ هزار و ۲۷۰ تن روغن و ذرت در بندر امیرآباد در انتظار تخلیه است.ارونقی 
با تاکید بر اینکه مشکلی در رابطه با موجودی کاالهای اساسی برای تخلیه و 
انجام تشریفات گمرکی وجود ندارد، عنوان کرد: به ترتیب ذرت با ۲ میلیون 
۳۱۷ هزار تن، جو ۵۸۱ هزارتن، و ۳۴۴ هزارتن رتبه اول تا سوم عمده کاالی 
اساسی محسوب می شوند.وی افزود:  تا زمانی که کاال به گمرک اظهار نشده 
مسئولیتی برای ترخیص کاال ندارد و پس از دریافت کد رهگیری بانکی می 
تواند برای انجام تشریفات گمرکی اقدام کند.معاون فنی گمرک در مورد نحوه 
ترخیص کاالها نیز خاطرنشان کرد: اقالمی که در صف تامین ارز باشند صرفاً 
به صورت درصدی قابل خروج از گمرک هستند و امکان ترخیص کاالهایی 

که در صف تخصیص ارز باشند، وجود ندارد.

مجری طرح گیاهان 
دارویی وزارت جهاد: 
کرونا صادرات 
زعفران را کاهش داد

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: انتظار می رفت که 
سال گذشته ۳۱۰ تن زعفران صادر شود ولی با شیوع ویروس کرونا در اسفندماه 

این میزان صادرات به ۲۸۰ تن رسید.
حسین زینلی در گفت وگو با ایسنا،  با بیان اینکه خراسان جنوبی، خراسان 
رضوی و اصفهان بیشترین سطح زیر کشت زعفران را درکشور دارند، اظهار 
کرد: باالترین میزان تولید و بیشترین سطح زیر کشت زعفران در دنیا متعلق به 
ایران است. وی ادامه داد: متاسفانه از نظر فرهنگی اقدامات کمی بر روی مصرف 
زعفران انجام شــده و زعفران در طب سنتی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار 
نیست، در حالی که زعفران طالی سرخ است و خواص دارویی بسیاری چون 
درمان افسردگی، قندخون، فشارخون و تقویت قوای جسمی دارد. مجری طرح 
گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هر ایرانی متاسفانه سالیانه 
۰.۷ تا یک گرم زعفران مصرف می کند، تصریح کرد: باید به ســمتی حرکت 
کنیم که خانواده ها بیشتر از زعفران در برنامه غذایی خود استفاده کنند.وی 
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News

در ادامه به وضعیت صادرات زعفران اشاره کرد و گفت: انتظار داشتیم سال 
گذشته  ۳۱۰ تن زعفران صادر شود ولی به دلیل شیوع کرونا ۲۸۰ تن زعفران 
صادر شد. به عبارت دیگر شیوع کرونا باعث کاهش میزان صادرات زعفران 
شد.زینلی با بیان اینکه در حال حاضر زعفران در کمترین قیمت خود قرار 
دارد، تصریح کرد: یک گرم زعفران حدود ۱۰ هزار تومان قیمت دارد و نسبت 
به مواد غذایی دیگر گران نیست.این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با 
بیان اینکه امسال حمایت های دولت از بخش از زعفران حمایت های کیفیتی 
خواهد بود، اظهار کرد: در راستای افزایش تولید و کیفیت زعفران، معرفی آن 
به بازارهای بین المللی و همچنین حفظ قیمت زعفران ایرانی در بازارهای 
بین المللی  تالش خواهد شد. در حقیقت حمایت های دولت در جهت تولید 
پیاز های استاندارد، تقویت زمین های کشاورزی و ایجاد سامانه خرید و فروش 
گیاهان دارویی جهت معرفی این محصوالت به مردم خواهد بود.مجری طرح 
گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت:اگر بر روی زعفران در 
مدت کوتاهی کار شود و ارزشمندی آن به دنیا نشان داده شود، ارزش آفرینی 

حداقل یک میلیارد دالری را برای کشور به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان 
حمایت از 

مصرف کنندگان 
مطرح کرد؛ یک 

کیلو شکر 6 هزار 
و 300 تومان؛ ساز و 
کار جدید سازمان 

حمایت برای کنترل 
قیمت اقالم مصرفی

تابش گفت: باید نظارت شود که شکر  با قیمت مناسب در بازار عرضه شود.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
در حاشیه ســتاد تنطیم بازار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز بحث 
طبقه بندی و قیمت گذاری کاال را در مصوبات تنظیم بازار داشتیم و بنا شد 
تا تعدادی از کاال ها قیمت تثبیتی داشته باشند؛ این به معنای آن است که 
دستگاه های مرتبط با این حوزه باید آنالیز های الزم را انجام داده و مستندات 
خود را به ســازمان حمایت ارائه کنند؛ کارشناسان ما در این سازمان هم 
ارزیابی هــای الزم را انجام خواهند داد.او گفــت: قیمت برخی کاال ها هم 
توسط اتحادیه ها و انجمن ها بر اساس ضوابط محاسبه شده  و به سازمان 
حمایت ارجاع می شود که در این سازمان با مستندات ارائه شده مطابقت 
داده و نتیجه نهایی در سامانه ۱۲۴ درج می شود. کاال هایی هم هستند که 
توســط خود واحد تولیدی قیمت گذاری شده و با ضوابط تعیین و تثبیت 
قیمت کنترل خواهد شد.تابش بیان کرد: اطالعیه ای برای تغییر قیمت در 
بازار صادر کرده ایم کــه تولیدکننده و عرضه کنندگان را موظف به اطالع 
رسانی برای تغییر قیمت می کند؛ باید مستندات ارایه شده در خصوص لزوم 
افزایش قیمت را سازمان حمایت بررسی کند. ارزیابی تغییر قیمت ماکارونی 
صورت گرفت و درباره لوازم خانگی هم افزایش قیمت های بدون فرایند را 
قبول نداریم و از ذینفعان این موضوع تقاضا داریم تا برای مدیریت قیمت 

و حمایت از تولید به سازمان حمایت مراجعه کنند. درباره شکر هم قیمت 
۶ هزار و ۳۰۰ تومان را برای درب کارخانه ثبت کردیم. قیمت گذاری برای 

انواع بسته بندی هم در چند روز آینده انجام خواهد شد.
رئیس ســازمان حمایت با اشــاره به علت تاخیر توزیع شکر گفت: باید 
نظارت شود که شــکر های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با قیمت مناسب در بازار 
عرضه شود. هر هفته ۵ قلم کاال به صورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون وزیر 
جهادکشاورزی: 
قابلیت خودکفایی در 
تولید کره وجود دارد

معاون وزیرجهاد کشاورزی گفت: با توجه به رشد چشمگیری که در تولید 
شیر داشتیم، قابلیت خودکفایی یا بی نیازی به واردات کره در کشور وجود 
دارد.به گزارش صنعت غذا و کشاورزی )اگروفودنیوز(، به نقل از وزارت جهاد 
کشــاورزی، مرتضی رضایی ضمن تبریک روز جهانی شیر به تمام فعاالن 
بخش تولید تا توزیع این محصول اظهار کرد: این روز در تقویم کشور و جهان 
برای ارزش گذاری به محصول ارزشــمند شــیر و تولیدکنندگان آن است.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی با اشاره به این نکته که 
عدم مصرف شیر باعث ایجاد بسیاری از بیماری ها خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: چربی شیر ضد سرطان است و کلسیم آن به صورت ۱۰۰ درصد جذب 
بدن می شود، به همین دلیل این ماده غذایی در رسته مواد غذایی فراسودمند 
محسوب می شود. رضایی در رابطه با تولید شیر در کشور اذعان کرد: کشور 
در این ۴ دهه پیشــرفت خوبی در تولید شیر داشته و از حدود ۲ میلیون و 
۳۰۰ هزارتن در ابتدای انقالب به بیش از ۱۱ میلیون تن در سال ۹۸ رسیده 
است.وی با اشاره به گستردگی دامنه اشتغال در صنعت شیر گفت: حدود 
۱۵ میلیون تن ذرت علوفه ای در کشور تولید می شود و کشاورزان بسیاری 
در این عرصه فعالیت می کنند، تعداد بسیار باالیی در بخش حمل و نقل این 
ذرت از مزارع تا دامداری ها فعال هستند و ساالنه حدود ۱۸ میلیون تن غالت 
و کنجاله در کشور جا به جا می شود، ۱۱ میلیون تن شیر تولید می شود که 
با تانکرهای ۲۰ هزار لیتری حمل می شود و نشان دهنده اشتغالزایی باالی 

این محصول است.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: امیدوارم علی رغم 
شرایط سختی که در ابتدای سال در کشور داشتیم، به یک شرایط پایدار در 
تولید و تأمین نهاده ها و در نهایت ســود اقتصادی برای دامداران و افزایش 

سرانه مصرف برای مصرف کنندگان برسیم.
رضایی با اشاره به این نکته که شیر از محصوالت صادراتی کشور محسوب 
می شود، تصریح کرد: در سال ۹۸ و طبق آمار گمرک بیش از ۷۰۰ هزار تن 
شــیر و محصوالت لبنی و بیش از ۵۰ هزار تن پودر شیرخشک از کشور به 

مقاصد صادراتی ارسال شد.
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خبـر

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

تغذیه

مطالعات نشان می دهد افراد مبتال به بیماری التهاب روده، نظیر بیماری کرون 
و کولیت روده، با پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای شاهد کاهش عالئم بیماری 
شــان خواهند بود.به گفته محققان، افراد مبتال به بیماری التهاب روده که به 
مدت ۶ ماه از رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی کرده بودند شاهد کاهش عالئم 
بیماری شــان و همچنین برخی فاکتورهای دیگر بیماری زا نظیر کاهش وزن 
و کاهش انباشت چربی در کبدشان بودند.در این مطالعه، محققان از ۸۴ بیمار 
مبتال به کولیت روده و ۵۸ بیمار مبتال به بیماری کرون خواســتند که به مدت 
۶ ماه از رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی نمایند. بعد از ۶ ماه محققان مشاهده 
کردند تنها ۴ بیمار مبتال بــه کولیت روده و ۲ بیمار مبتــال به بیماری کرون 
همچنان دارای بیماری فعال بودند و بقیه افراد عالئم بسیار خفیفی داشتند.به 
گفته محققان، شرکت کنندگان این مطالعه شاهد کاهش وزن و کاهش ذخایر 
چربی در اطراف میانه بدن و کبدشان بودند.چاقی، اندازه باال دور کمر، و ذخیره 
بیش از حد چربی در کبد همگی با التهاب مرتبط هستند که نتیجه آن می تواند 
منجر به فرایندهای تشدیدکننده بیماری التهاب روده شود.در طول این مطالعه، 
شاخص توده بدنی و میانگین اندازه دورکمر شرکت کنندگان کاهش یافت.به 
گفته محققان، مصرف بلندمدت رژیم غذایی مدیترانه ای موجب کاهش میزان 
التهاب و بهبود سالمت متابولیکی می شــود.رژیم غذایی مدیترانه ای مملو از 
میوه، ســبزیجات، حبوبات، غالت کامل، ماهی، و چربی های سالم نظیر روغن 
زیتون اســت که اکثراً دارای خواص ضدالتهابی هستند. در عوض رژیم غذایی 

غربی مملو از گوشت قرمز و فراوری شده، مواد قندی، و چربی های سالم است 
که می توانند موجب افزایش التهاب شوند.

در نتیجه محققان معتقدند پیروی از رژیم غذایــی مدیترانه ای می تواند به 
کاهش التهاب و تسکین عالئم بیماری التهاب روده کمک کند.

در این مطالعه محققان دانشگاه کاگلیاری ایتالیا، ۸۳,۱۴۷ فرد سوئدی را که 
مبتال به التهاب روده نبودند به مدت ۱۷ سال از لحاظ میزان پیروی شان از رژیم 

غذایی مدیترانه ای تحت نظر داشتند.

یم غذایی مدیترانه ای در تسکین  تاثیر رژ
وده التهاب ر

محققان ایتالیایی
می گویند

وغن ماهی به درمان افسردگی کمک می کند ر
مطالعه جدید نشان می دهد سلول های بنیادی بدست آمده از بیمار بزرگسال 
می تواند برای آزمایش نحوه واکنش بیمار به دارو اســتفاده شــود.به گزارش 
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غــذا به نقل از مهر، محققان دانشــگاه ایلینوی 
شیکاگو با استفاده از سلول های بنیادی بدست آمده از افراد بزرگسال مبتال به 
افســردگی، مطالعه ای را در مورد روغن ماهی انجام دادند و دریافتند 
این روغن موجب ایجاد واکنش 
ضدافسردگی می شود. »مارک 
راســنیک«، سرپرســت تیم 
تحقیق، در این باره می گوید: 
»یافته های جدید این تحقیق 
به فهم بهتر نحوه عملکرد مغز 

کمک می کند. همچنین شواهد علمی حاکی از این است که روغن ماهی یک 
درمان موثر برای افسردگی است.« افســردگی شایع ترین اختالل روانپزشکی 
است. از هر شش نفر، یک نفر در طول زندگی اش حداقل یک دوره افسردگی 
را تجربه می کند. اگرچه درمان ضدافسردگی در یک سوم بیماران ناموفق است.
در این مطالعه، از سلول های پوست افراد بزرگسال مبتال به افسردگی استفاده 
شد و روغن ماهی بر روی آنها آزمایش شد. راسنیک در این باره می گوید: »ما 
مشاهده کردیم که روغن ماهی بر روی سلول های گلیا عمل می کند نه بر روی 
نورون ها.« گلیا نوعی سلول مغزی است که نورون ها را احاطه می کند و شواهد 
زیادی نشان می دهد که گلیا در افسردگی نقش دارد.این مطالعه نشان می دهد 

که گلیا در عملکرد ضدافسرگی بسیار مهم است.
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 نگاهی به صنایع غذایی کشور
در شرایط ویژه

  منظور از شرایط ویژه 
کنونی محیط و عوامل موثر 
بر تولیــد ، توزیع و مصرف 
محصــوالت این صنعت با 
توجه به مولفه های زیرین 

است:
۱- حضور مرگبار ویروس 

کرونا در ایران و جهان.
۲- التهابات اقتصادی ناشی از رشد افسار گسیخته تورم، 
نرخ ارز ، بیکاری، گاهش قــدرت خرید، تغیر الگو های 
مصرف، توزیع، تولید، بازاریابی، تامین مالی و غیره در اثر 
هم کرونا و هم عوامل بومی و بیرونی مثل افزایش ناگهانی 
سه برابری قیمت بنزین و خروج سال گذشته امریکا از 
برجام و وضع تحریم های جدیــد و اقدامات اقتصادی 
ناپخته مسئولین مثل دمیدن در بورس به امید مهار تورم و 
نقدینگی ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که خود مانند بومرنگ 

متقابال بر افزایش نرخ ارز و تورم به نوبه خود دمید...
۳- تنگ شــدن عرصه توان صادراتی بنگاهها هم به 
دلیل عوامل فوق و هم تحت تاثیر تغییر شرایط بازار های 
صادراتی هدف از قبیل مســدود یا محدود شدن امکان 

صدور.
۴- انقباضی شدن شرایط حاکم بر زنجیره تامین واحد 
ها از نظر کمی و کیفی و نقدی شدن خرید و بهای تمام 
شده آنهم در شرایطی که فشار های ناشی از کسر نقدینگی 
تعامل سخت گیرانه بانک ها ، دارایی و تامین اجتماعی 

هریک با توجیهاتی همچون گذشته ادامه دارد.
فرصت ها و تهدیدهای فرا رو

امسال هم مانند سال گذشته بخش کشاورزی و صنایع 
غذایی به مثابه صنایع تبدیلی آن بر خالف سایر بخش 

های اقتصاد کشور از رشد برخوردار است.
صنعت غذا بر خالف صنعت خودرو یک صنعت رقابتی 
و در نتیجه دارای پتانسیل نسبی بهره وری و خلق ارزش 
افزوده و از همه مهمتر تامین امنیت غذایی برای کشور 
است. مسئولین باید یادشان باشد این صنایع غذایی ایران 
بود که در شــبیخون ویروس کرونا قفسه فروشگاههای 
زنجیره ای را پر کرد و چهره قحطــی زده از آن ها را به 
نمایش نگذاشت و آبروی کشــور را خرید. اگر چه کرونا 
اقتصاد را آسیب زده اما تخریب آن در خدمات و بخش 

های دیگر بیش از صنعت غذا بوده است.
اگر مردم کفش و لباس کمتر می خرند و کمتر ســفر 
می کنند ولی غذا را مصرف می کنند هرچند که قدرت 
خرید اقشار آسیب پذیر متاسفانه کاهش یافته اما در اثر 
تورم و جابجایی درامدها بخش هــای برخوردار فربه تر 
شده و آن ها بیشــتر و بهتر می خورند و به خاطر کرونا 
درب منزل خریدهای اینترنتی خود را تحویل می گیرند. 
همینجا فرصت طالیی رشــد خدمات فروش اینترنتی 
برای بنگاههای چابک مواد غذایی که محصوالت خود را با 
کمترین فاصله و بیشترین ارزش افزوده به مصرف کننده 

می فروشند اشکار می شود.
از جمله فرصتهای عدو شود سبب خیر حذف محصوالت 

رقیب خارجی از بازار و تقدیم میدان برای 
بازیگری بنگاههای صنایع غذایی داخل کشــور 

است .
رشــد ارزش دالر جذابیت صــادرات را افزایش داده 
واحد ها باید تولید برای صادرات را به استراتزی ویژه خود 

تبدیل کنند.
تهدید ها

افزایش بهای نهاده های تولیدی ، فشــار های مایاتی 
بیمه سیستم بانکی و افزایش بهای گازوییل، روغن خام ، 
شکر ،برق آب و یا شایعه برخی از آنها که هنوز گران نشده 
ولی تجربه نشان داده پس از بازی موش و گربه بعدا گران 
میشوند دست و پای این صنعت را خواهد بست. اگر قرار 
است جهشی در تولید صورت گیرد این جهش در صنعتی 
مثل صنعت غذا میتواند صورت بگیرد که تا کنون علیرغم 
همه محدودیت ها توانسته از نطر کمی و کیفی وقیمت 
مناسب به صورت نسبی نیازهای مصرف کننده داخلی و 

خارجی را پاسخ دهد و آزمایش خود را پس دهد.
نگاه حمایتی مســئوالن حاکمیتی در این دوران به 
صنعت غذا یک الزام و برای امنیت غذایی کشــور یک 

سرمایه گذاری ارزشمند است.
دکتر غالمحسین احمدی

نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع کنسانتره و 
آب میوه ایران
عضو هیئت مدیره گروه تولیدی مهرام
عضو کمیته فنی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
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خبـر

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت:

قیمت شکالت ۱۵ تا ۲۰ درصد 
افزایش می یابد

دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکویت، 
شــیرینی و شــکالت ایران با اشــاره به 
افزایــش قیمت مواد اولیه ایــن صنف، از 
احتمال افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت این 

محصوالت خبر داد.
جمشید مغازه ای با اشاره به افزایش قیمت 
شکر از ٤050 به 6300 تومان، گندم از 1850 
به 2٧00 تومان و آرد از 2200 به 3200 تومان، 
گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه 
داخلی و همچنین برخی مواد اولیه وارداتی 
که با افزایش نرخ ارز باال رفته در سال جاری، 
قیمت تمام شده شکالت افزایش یافته است.
وی شکالت را کاالیی لوکس توصیف کرد 
که همیشه در سبد مصرف روزانه شهروندان 
نیست و با اشاره به پایین بودن قدرت خرید 
مردم، اظهار کرد: شکالت در اولویت خرید 
مردم نیست و اگر افزایش قیمت زیادی در 
این بخش صورت بگیــرد، با کاهش تقاضا 
مواجه می شــویم، بنابراین افزایش قیمت 
باید در حدی باشد که تولیدکنندگان متضرر 

نشوند و بازار خود را حفظ کنند.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکویت، 
شیرینی و شکالت ایران با بیان اینکه قیمت 

محصوالت این صنف تــا پایان ماه رمضان 
تغییر نکرده، تصریح کرد: در مقطع کنونی 
با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و حقوق 
کارگران قیمت محصوالت این صنف احتماال 

15 تا 20 درصد افزایش خواهد داشت.
مغازه ای خاطرنشان کرد که بیسکوییت، 
شیرینی و شــکالت مشمول قیمت گذاری 
نیست و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در 
بازار مشخص می شود و البته شرایط جامعه 
و قدرت خرید مردم اجازه افزایش بی رویه 

قیمت ها را نمی دهد.
 کاهش 30 درصدی صادرات شــکالت در 

سال 98
جمشــید مغازه ای در ادامه  اظهار کرد: 
صادرات شیرینی و شکالت در سال گذشته 
حدود 550 میلیون دالر بوده که نسبت به 
صادرات 800 میلیون دالری این محصوالت 
در سال 139٧ حدود 30 درصد کاهش داشته 

است.
وی علت کاهش صادرات در سال گذشته 
را بسته شــدن مرزهای کشور در ماه های 
پایانی و در پی شیوع ویروس کرونا، کمبود 
برخی مواد اولیه و وجود مشکالتی در حمل 
و نقل اعالم کرد و در پاسخ به اینکه وضعیت 
صادرات در سال جاری چگونه پیش بینی 
می شود، گفت: با توجه به تداوم وضعیت 
شــیوع ویروس کرونا، احتمال 
کاهــش صــادرات در 
و  ینی  صنعت شیر
شکالت وجود 

دارد؛ چراکه در حال حاضر برخی از مرزهای 
صادراتی باز شــده، اما در همان مرزها هم 
برای ورود کامیون ها مشکالتی وجود دارد 
و در مواردی حتی کامیون دار بعد از اینکه 
چند روز در مرز مانده، برگشت خورده است؛ 
بنابراین در حال حاضر روند صادرات و انجام 

کار در مرزها کند شده است.
از طرف دیگر به گفته دبیر انجمن صنفی 
صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران 
مشکالتی که در زمینه تامین مواد اولیه مانند 
شکر، روغن و گندم وجود دارد و همچنین 
نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه قدرت 
رقابت ایران در بازارهای صادراتی را کاهش 
می دهد؛ چراکه وقتی تعهدات صادراتی به 
هر دلیلی به بازارهای تثبیت شــده نرسد، 
رقبای صادراتی جایگزین ایران می شوند 
و احیای مجدد این بازارها نیز کار ســختی 

است.
مغازه ای همچنین با بیان اینکه بررسی ها 
نشــان می دهد ظرفیت صادرات فقط در 
کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس ساالنه یک 
و نیم میلیارد دالر است، تصریح کرد: این در 
حالی است محصوالت شیرینی و شکالت 
ایران در حال حاضر به 66 کشور دنیا از جمله 
کشورهای اروپای شرقی، کره، ژاپن، استرالیا 
و روسیه صادر می شود که البته بسته شدن 
مرز ترکیه در پی شیوع ویروس کرونا ارتباط 
ایران با کشورهای اروپایی مقصد را نیز قطع 

کرده است.
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رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران:

ونی گران شد ماکار
  رئیس هیئت مدیــره انجمن صنفی کارفرمایان 
کارخانجــات ماکارونی ایران اعــالم کرد که قیمت 
جدید هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی ۷۸۰۰ تومان 

است.
مهدی آثاریــان  از افزایــش ۵۰ درصدی قیمت 
ماکارونی خبر داد و گفت که قیمت های جدید تقریبا 

از اوایل ماه رمضان اعمال شده است.
وی با بیان مبنای قیمت ماکارونی، قیمت بسته های ۷۰۰ گرمی است، قیمت 

هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی را ۷۸۰۰ تومان عنوان کرد. این در حالی است 
که قیمت این محصول در سال گذشته ۵۲۰۰ تومان بود.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران در 
ادامه مهم ترین دلیل افزایش قیمت ماکارونی را افزایش قیمت گندم عنوان کرد 

و گفت که قیمت گندم از ۱۸۰۰ به ۲۸۰۰ تومان رسیده است.
آثاریان همچنین در پاســخ به این که چرا قیمت های جدید هنوز در سامانه 
۱۲۴ اعالم نشده، اظهار کرد: بعد از انجام هماهنگی های الزم در سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت ها در این سامانه هم به روز می شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران:

جذب سرمایه گذاری و بازمهندسی؛ دو اولویت مهم حوزه کشاورزی
 علی شــریعتی مقــدم رئیس کمیســیون 
کشــاورزی و صنایع وابســته اتاق ایــران بر این 
باور اســت که صنعت کشــاورزی نیازمند جذب 
سرمایه گذاری اســت و باید ساختارهای این حوزه 

از نو تعریف شوند.
جبران خســارت های اقتصادی ناشــی از شیوع 
ویروس کرونا و برنامه ریزی برای اقتصاد پساکرونا، 
ازجمله مهم تریــن موضوعاتی اســت که فعاالن 
اقتصادی در شرایط فعلی خواســتار تحقق آن از 
ســوی دولت هســتند. هدفی که در سال جهش 
تولید، به عقیده فعــاالن اقتصادی در گروی اقدام 
عاجل دولت و هماهنگی کلیه دستگاه های اجرایی 

در یک راستاست.
در همین ارتبــاط، محمدعلــی دهقان دهنوی 
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
هفته گذشته اعالم کرد که دولت برای مقابله با آثار 
منفی این بیماری برنامه های مختلفی در دســتور 
کار خود دارد که شــامل برنامه هــای کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت می شود. بر اساس توضیحات 
مختصر او، برنامه بلندمدت دولت در ۵ محور و برای 

بازه زمانی یک الی دوساله تهیه شده است.
علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی 
و صنایع وابسته اتاق ایران با تأکید بر اینکه صنعت 
کشاورزی در سال ۹۸، رشد بین ۶ تا ۷ درصدی را 
تجربه کرد که نشان می دهد این صنعت در شرایطی 
که به واسطه اعمال تحریم های آمریکا، اقتصاد کشور 
متأثر شده است، می تواند محرک اقتصادی باشد و 
شــرایط ایمنی را در فضای کسب وکار ایجاد کند، 
می گوید: امــا صنعت کشــاورزی را فقط نباید در 

مقوله تولید ببینیم. چراکه گاها به دلیل مشکالتی 
که در حوزه فرآوری، عدم قیمت گذاری مناسب و 
یا حمل ونقل پیش  می آید، ممکن اســت که تولید 

دچار مشکل شود.
او در همین زمینه صادرات و ضرورت بازمهندسی 
و ساختار سازی در صنعت کشاورزی را موردتوجه 
قرار داده و خاطرنشان می کند در این چرخه، باید 
ناهماهنگی هــای موجود بین بخــش خصوصی و 
دولت، به عنوان یکی از بزرگ ترین نقطه ضعف های 

موجود موردتوجه قرار گیرد.
شــریعتی مقدم تأکید می کند: ساختار سازی از 
دل جلســات دولتی بیرون نمی  آید و این فعاالن 
اقتصادی هســتند که می توانند با پیشــنهاد ها و 
برنامه های علمی خود کاری کنند که تراز تجاری 

حوزه کشاورزی مثبت شــود. او در همین زمینه 
خاطرنشــان کرد: اما متاسفانه شــاهدیم که روند 
صدور بخشــنامه ها و تعامل دولت با فعاالن بخش 
خصوصی مانند قبل اســت. در حالــی که انتظار 
می رفت در شــرایطی که به واســطه شیوع کرونا، 
بسیاری از کســب و کارها تعطیل شده اند، کرونا 
حداقل موجب تعامــل و تعادل بین دولت و بخش 

خصوصی می شد.
رئیس کمیســیون کشــاورزی و صنایع وابسته 
اتاق ایران، ســرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری 
در حــوزه کشــاورزی را یکی دیگــر از مهم ترین 
اولویت هایی عنوان کرد که در این بازمهندســی و 
هرگونه برنامه ریزی در صنعت کشاورزی باید مورد 

توجه قرار گیرد.
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مقاله

تیرامیسو
 تهیه کننده : مهندس سمیرا اصل نژاد 

کارشناس تحقیق وتوسعه گروه صنعتی نجاتی - آناتا

تیرامیســو به ایتالیایــی tiramisù، به معنی 
))بکش من رو باال(( یک دســر  محبوب ایتالیایی 
با طعم قهوه اســت که برای تهیه آن، بیسکویت 
را کــه معموالً بیســکویت ســاوویاردی  به زبان 
ایتالیایی )savoiardi( اســت، آغشته به قهوه 
نموده و ســپس آنها را همراه با مخلوط همزده ای 
از پنیــر ماســکارپونه، شــکر و زرده تخم مرغ به 
صورت الیه الیه در ظرف گذاشته و با پودر کاکائو 
طعم دار می کنند. از این دســتورالعمل برای تهیه 
بسیاري از کیک ها و دســرهای دیگر نیز استفاده 
می شود. تیرامیسو سنتی شامل مواد تشکیل دهنده 
بیسکویت های کوچک)بیســکویت یا کیک هاي 
کوچک اسفنجي به اندازه انگشــت دست که در 
آمریکا لیدي فینگرز نامیده مي شوند(، زرده تخم 
مرغ، شکر، قهوه، پنیر ماســکارپونه و پودر کاکائو 
است . در دستور العمل تهیه ترامیسو سفیده تخم 
مرغ وجود ندارد. شکل اصلی این دسر گرد است، 
اگر چه به خاطرشــکل بیســکویت ها ظرف های 

مربعی یا مستطیلی بهتر است. 
تاریخچه تیرامیسو:

به نظر می رســد تیرامیســو در دهه ۱۹۶۰ یا 
۱۹۷۰ ابداع شــده اســت ، اما پیش از آن ، ریشه 
های آن نامشخص است. رسپي هاي جدید با نام 
»tiramisu« در کتابهای آشــپزی قبل از دهه 
۱۹۶۰ ناشناخته اند. این کلمه به صورت چاپی به 
زبان ایتالیایی در سال ۱۹۸۰ و در زبان انگلیسی 
در ۱۹۸۲ یافت می شود. برخی منشأ تیرامیسو را 
به دهه ۱۹۶۰ در منطقه ونتو ، ایتالیا ، در رستوران 
»Le Beccherie« در Treviso نسبت می 
دهند. به طور خاص ، ادعا می شــود که این دسر 
ابتدا برای اولین بار توسط یک شیرینی فروشی به 
نام روبرتو لینگوانوتو ، صاحب »لو بچری« ساخته 
شــده اســت. منابع دیگر از ایجاد نوعي کیک در 
اواخر قرن هفدهم در سیینا )Siena( به افتخار 
گراند دوک کوسیمو سوم خبر می دهند. همچنین 
شــواهدی درخصوص ســرو دســر نیمه منجمد 
 Vetturino( تیرامیسو توسط رستوران وتورینو

( در ســال ۱۹۳۸ در پیریــس )pieris ( وجود 
دارد. در کتاب های آشــپزی ایتالیایی آمده است 
که تیرامیســو از دســرهای الیه ای دیگری ایده 
گرفته شده است .تیرامیسو شیرینی سنتی است 
که شباهت زیادی به شارلوت که متشکل از رولت 

های کیکی و کرم باواریا است، دارد.
طرز تهیه تیرامیسو : ابتدا زرده های تخم مرغ را 
با پودر قند و وانیل مخلوط کرده و به کمک همزن 
برقی با روش بن ماری )حرارت غیرمســتقیم( ۱۵ 
دقیقه بزنید تا کاماًل لیمویی و کش دار شــود. یک 
فنجان و یا کمی بیش تر اسپرسو تهیه کنید. خامه 
شیرین شده را نیز با همزن جداگانه بزنید تا کاماًل 
فرم بگیرد و سفت شــود. پنیر خامه ای را با همزن 
بزنید تا یکدست و صاف شود. سپس مخلوط زرده 
تخم مرغ، پودر قند و وانیل را بیفزایید و در نهایت، 
خامه فرم گرفته را نیز بریزید. یک ظرف مناســب 
بلوری انتخاب کنید و کف ظرف را با بیسکویت که 
آغشته به محلول قهوه است بپوشانید. بیسکویت ها 
را به این ترتیب آماده کنید که آنها را از یک طرف 
با محلول قهوه مرطوب نمایید.دور تا دور ظرف را 
هم مقداری شکالت رنده شــده بریزید. سپس از 

مایه فــوق که آماده 
کرده ایــد مقداری 
روی بیسکویت ها 
بریزیــد و دوباره 
روی مایــه پنیر 
را با بیســکویت 
آغشته به محلول 
قهــوه بچینید و 

مقداری شــکالت 
رنده شــده دور تا دور ظرف بریزیــد. این عمل را 
دوباره تکرار کنید تا مواد پنیری تمام شــود. در 
آخر، روی تیرامیســو مقداری شکالت رنده شده 
بریزید.الزم اســت این دســر، حتماً یک شب در 
یخچال بماند تا کاماًل سفت شود. دسر تیرامیسو 
منبع بســیار غنی از کلســیم، ویتامینها خصوصا 
ویتامین هــای گروه B و… می باشــد و به دلیل 
وجود بافت بیسکویتی دارای فیبر و نشاسته و … 
می باشد. از این رو تیرامیسو را میتوان به عنوان یه 
وعده ی غذایی کامل در وعده صبحانه یا عصرانه 
میل نمود. پیشــنهاد مناسبی برای پس از غذا در 

میهمانی ها می باشد.

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     تیر ماه 99        شماره 21 دوره جدید )126(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

56



فرم اشتراک

نام	شرکت	:	..........................................	 نام	و	نام	خانوادگی	:	.......................................................................	
سمت	:	.........................................

نوع	اشتراک	)لطفًا	از	انواع	اشتراک	قید	شده	انتخاب	شود(	:	..............................................................................
........................................................

تعداد	نسخه	:	........................................................ شروع	اشتراک	از	شماره	...............	تا	شماره	...............	
...................................................................................................................................................................	: نشانی	

.........................................................
.................................................................................................................................................................................

........................................................
تلفن	:			.................................................	 کدپستی	:						...........................................................................	

موبایل	:	.......................................

مبلغ	...........................................	ریال	طی	حواله	بانکی	شماره	............................................مورخ	.....................
....................	بانک	.................................

واریز	شد.

لطفاً هزینه اشتراک را به حساب بانک تجارت به شماره 0290354781 و یا شماره کارت 5859831128750907 
بنام آقای دکتر محمد حسینی واریز و فیش واریزی همراه با فرم اشتراک تکمیل شده را به دفتر مجله فاکس نمایید.

توجه : هرگونه تغییر آدرس را سریعًا به دفتر مجله اطالع دهید.

آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا شمالی، خیابان شهید ابن علی، پالک 36، زنگ 3
sanatghaza@gmail.com :تلفن : 26321598 - 021 و 26321576 – 021 فکس: 22321862 - 021 ایمیل

اولین نشریه تخصصي صنایع غذایي ایران              

اشتراک 3 ماهه
تهران 90000 )نود هزار( تومان

شهرستان 105000 )یکصد و پنج هزار( تومان
اشتراک 6 ماهه

تهران 1٧0000 )یکصد و هفتاد هزار( تومان
شهرستان 200000 )دویست هزار( تومان 

اشتراک یک ساله
تهران 300000 )سیصد هزار( تومان

شهرستان 360000 )سیصد و شصت هزار( تومان






















