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سرمقاله

بازگشت ارز حاصل از صادرات

بسمهتعالی
سیاست های ارزی بانک مرکزی ایران بجز مدت کوتاهی در زمان
دفاع مقدس نه براساس منافع ملی بلکه براساس منافع دولت بعنوان
مصرف کننده ریال حاصل از صادرات ،خارج کنندگان سرمایه ملی و
وارد کنندگان صورت گرفته است .این بدان معنی نیست که مسئولین
بانک مرکزی عالما و آگاهانه به نفع افراد کار کرده اند بلکه نوع
سیاست گذاری دولت در زمینه ارزی و نیازهای ریالی دولت و بودجه
طبعا بانک مرکزی را به اقداماتی وادار کرده است.
از جمله سیاست های بشدت نوسان دار بانک مرکزی سیاست های
ارزی در مقابل صادرکنندگان است .زمانی بانک مرکزی بشدت در
مقابل بهای ارز حاصل از صادرات مقاومت می کرد ولی ناگهان در
یک برهه زمانی بصورت باور نکردنی قیمت ارز حاصل از صادرات –
اعتبارنامه های ارزی صادراتی -را افزایش داد و معلوم نشد چه کسانی
از این رانت اطالعاتی در روزهای قبل از اعالم بهره برداری کرده اند.
در سال های اخیر یعنی دوران ریاست جمهوری آقای حسن روحانی
سیاست های بانک مرکزی بسیار مغشوش و غیرواقعی بود.
زمانی تحت تاثیر برخی اقتصاد دانان گفتند که سیاست یکسان سازی
ارزی را دنبال می کنیم .در حالیکه معنی یکسان سازی را بهیچوجه
اعالم نکردند .آیا باید آنقدر ارز نفتی به بازار تزریق کنیم که قیمتها
به یکسانی برسند و یا آنکه بانک مرکزی همه چیز را به عرضه و
تقاضای ارز بسپارد تا قیمت ارز هر آنچه میخواهد بشود و در سطحی
به ثبات برسد .بانک مرکزی سیاست اول را اتخاذ کرد یعنی شروع به
تزریق ارز به بازار کرد ولی نتیجه ای حاصل نگردید .زیرا در کشوری
مانند ایران با انبوه نقدینگی در دست مردم و تمایل به خروج سرمایه،
اینان هر آنچه ارز در بازار به هر قیمتی ریخته شود خریداری و عمدتا
خارج می گردد و یا از طریق قاچاق به سوداگری روی می آورند.
در این دوران اختراعات جدید ارزی صورت گرفت ،از جمله ارز
نیمائی که وارد کنندگان و صادرکنندگان باید به قیمتی به توافق می
رسیدند .سیستمی که هرگز پاسخ نداد و این درحالی بود که در همان
برهه ارز  4200تومانی برای هر نوع وارداتی اختصاص می یافت و چون
بعدا نتوانستند پاسخ تولید کنندگان را بدهند ،تولید کنندگان دچار

مشکالت ارزی بسیار شدند .سپس اعالم کردند که صادرکنندگان می
توانند در صورتی که کمتر از یک میلیون دالر صادرات دارند با ارز
صادراتی کاالی مورد نیاز را وارد کنند و مواد اولیه خود را خریداری
کنند اما اگر صادرات بیش از آن شد نمی توانند ،نتیجه آن شد که 400
نفر صادرکننده سنتی ناگهان به  4000نفر تبدیل گردیدند.
حقیقتا پشت صحنه این تصمیمات معلوم نیست ولی مشخص است که
سود این جریان معوج را چه کسانی می برند ،هر چند زیان این نوع
تصمیمات کامال نصیب صادرکننده ،تولید کننده و مردم میشود.
سیاست های ارزی باید شفاف ،ساده و قابل فهم باشد .بانک مرکزی
بعنوان یک تعدیل کننده باید عمل نماید .چه اشکالی دارد که بانک
مرکزی ارز صادرکنندگان را به قیمت معین و اعالم شده خریداری
کند و آنرا به تولید کنندگان بفروشد یعنی بجای آنکه همه سرگردان
باشند و ارز بجای آنکه یک نرخی شود به چند نرخی مجهول تبدیل
شود سیاست گداری روشنی بصورت زیر انجام شود در اینجا باید
اضافه کرد در مشکل پولی و اقتصادی حاضرکشور سیاست های شبه
لیبرالیستی و گزینشی حسب برخی تئوری های پولی پاسخ نمی دهد
زیرکل اقتصاد کشور عمدتا برپایه سوسیال پوپولیسم استوار است و
کار لیبرالیستی پاسخ نمی دهد .به این نکته توجه شود که ارز در دست
دولت و صادرکنندگان باید برای مدیریت اقتصادی کشور مصرف
گردد و بانک مرکزی از جانب دولت امانت دار ارز نفتی می باشد.
بانک مرکزی ارز صادراتی را بقیمت قابل قبول و اعالم شده در هر
برهه زمان خریداری کند و مجموعه این ارز را برای مدیریت اقتصادی
کشور مصرف کند و ریال حاصل از آنرا مدیریت نماید.
دولت چه کاری به ارز بازار دارد؟ مهم مدیریت کشور ،تولید و
صادرکنندگان هستند تولید ملی را تولیدکنندگان و صادرکنندگان
ایجاد می کنند و مسائل آنها باید حل شود که مسائل کسانی که با
ارز بازار سوداگری می کنند و بقول دکتر همتی رئیس بانک مرکزی
تاکنون  280میلیارد دالر از کشور خروج سرمایه داشته اند؟
به امید روزی که ارز کشور تنها برای توسعه و افزایش ارزش افزوده
رود و نه سوداگری و خروج سرمایه.
اقتصادی بکار
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رییس اتحادیه نان سنتی گفت :برخی مسئوالن
معتقدند چون گندم گران نشــده نان هم گران
نمی شود؛ در حالیکه باید گفت آرد حدود  ۲۵تا
 ۳۰درصد هزینه تمام شده نان را تشکیل میدهد
و آن  ۷۵درصد دیگر قیمت تمام شده مربوط به
سایر هزینه های آب ،برق ،گاز و دستمزد کارگر
است که هرســال نیز افزایش می یابد .یعنی اگر
قرار باشــد در تمام بخش ها افزایش قیمت رخ
دهد ،طبیعتا نان نیز نباید از این قاعده مستثنی
باشد .بیژن نوروز مقدم در گفت وگو با ایسنا در
پاسخ به این سوال که آیا نان گران می شود ،گفت:
سال گذشته بعد از پنج ســال که نرخ نان اعالم

Food Industry Magazine

درخواست نانوایان برای
تعیین قیمت جدید نان

نشده بود و نانواها در تنگنا قرار گرفته بودند دولت
با تشکیل جلســات متعدد به خواسته اتحادیه
نان سنتی رسیدگی کرد .در حقیقت خواسته ما
این بود که بعد از پنج سال و با توجه به افزایش
هزینهها یعنی آب ،بــرق و گاز قیمت نان تقریبا
دوبرابر شود اما در نهایت توافقی صورت گرفت و
قیمتی نیز اعالم شد.
وی ادامه داد :در بخشــنامه هم قید شد این
نرخ اعالم شده تا زمانی که هزینه خرید گندم یا
سایر هزینه های تولید افزایش نیافته مالک عمل
خواهد بود اما واقعیت این اســت که سایر هزینه
های تولید از جمله کارگر ،آب ،برق ،گاز ،بیمه و
خمیرمایه هر سال افزایش می یابد.
رییــس اتحادیه نان ســنتی تصریــح کرد :از
مهرماه ســال گذشــته نرخ جدید اجرایی شد و
از فروردین امســال با افزایش هزینه ها ،نانوایان
درخواســت افزایش نرخ نان داشتند .وی اضافه
کرد :درخواست افزایش نرخ نان را به همه سازمان
ها ارسال کردیم زیرا معتقدیم با توجه به افزایش
هزینه ها و تورم ،بسیاری از هزینه های نانوایان
پاس نمی شــود .از  مســئوالن هم درخواست
کردیم که هرچه سریعتر فکری به حال این صنف
کنند و اجازه دهند نانوایان مانند ســایر اصناف
بتوانند هزینه های خود را تامین کنند.
نوروز مقدم با بیان اینکه مســئوالن معتقدند

چون گندم گران نشده نان هم گران نمی شود،
گفت :اگر قرار اســت در همه بخش ها افزایش
قیمت رخ دهد ،نان نیز از این قاعده مســتثنی
نبوده ،زیرا نانوایی ها نیز تحت تاثیر این افزایش
قیمت ها هستند و نانوایان نیز در همین شرایط
زندگی می کنند.

رییس کمیسیون صادرات
غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران:
 ۲۷میلیارد دالر ارز برنگشته ،کامال
اشتباه است /سهم بخش خصوصی
از عدم برگشت ارز زیر  ۲میلیارد دالر

رییس کمیســیون صــادرات غیرنفتــی اتاق
بازرگانی ایران اظهار داشت :اگر بخش خصوصی
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ارزی هم نیــاورده باشــد کمتــر از دو میلیارد
دالر اســت که مقصر آن نیز خود بانک مرکزی
اســت که با بخشــنامههای غلط خود یکسری
صادرکنندهنما را ایجاد کرد که این افراد در کنار
کارتهای بازرگانی اجارهای ،هیچ تعلقی به بخش
خصوصی ندارند.
جمشــید نفر در گفتوگو با ایلنا در مورد ارقام
مربوط به ارز بازنگشــته صادرکنندگان به کشور
گفت :تا زمانی که بانک مرکزی اسامی شرکتها
را به اتاق بازرگانی ارســال نکند و ما آن را پایش
نکنیم ،هرگونه ارقام عنوان شده تقریبی هستند.
اما این رقمی که  ۲۷میلیارد دالر ارز بازنگشته به
کشور کامال اشتباه است .باید توجه داشت سهم
بخش خصوصی از صــادرات  ۴۰میلیارد دالری
کشور  ۱۰میلیارد دالر یعنی  ۲۵درصد است که
در دو سال اخیر  ۲۰میلیارد دالر میشود.
وی ادامــه داد :بر اســاس مقررات ســال ۹۷
صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن  ۵٫۶میلیارد
دالر و در سال  ، ۹۸هشت میلیارد دالر به کشور
بودند یعنی ســهم این بخش در دو سال 13.6
میلیارد دالر میشود.
رییس کمیســیون صــادرات غیرنفتــی اتاق
بازرگانــی ایران تصریــح کرد :بســیاری از این
شــرکتها که به نــام بخش خصوصــی مطرح
میشــوند یا خصولتی هستند و یا حمایت دولت
را پشــت خود دارند .اگر بخش خصوصی ارزی
هم نیاورده باشــد کمتر از دو میلیارد دالر است
که مقصر آن نیز خود بانک مرکزی اســت که با
بخشنامههای غلط خود یکسری صادرکنندهنما
را ایجاد کرد کــه این افراد در کنــار کارتهای
بازرگانی اجارهای ،هیچ تعلقی به بخش خصوصی
ندارند.
نفر در مورد تاثیر ارز بازنگشــته به کشــور بر
نوســانات نــرخ ارز گفت :معموال کســی که در
کار خود اشــتباه میکند به دنبال مقصر اســت
االن هــم بانک مرکزی این گونــه رفتار میکند
و متاســفانه دیواری کوتاهتر از بخش خصوصی
پیدا نمیکند .همان طور که یادآور شــدم از کل
صادرات غیرنفتی کشور  ۲۵درصد آن برای بخش
خصوصی اســت در حالی که  ۸۰درصد اشتغال
کشور را این بخش مدیریت میکند بنابراین اگر
مشکلی پیش بیاید مقصر آن بانک مرکزی است.
وی در مورد پیشنهاد  ۱۳بندی اتاق بازرگانی به
بانک مرکزی گفت :بانک مرکزی در اجرا یا عدم
اجرای آن و یا انتشار اسامی یا عدم انتشار ،اختیار
کامــل دارد .اما ما نباید فرصتســوزی تاریخی
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بکنیم در حالی که صادرات نفت کنار گذاشــته
شده باید به صاد کنندگان بااهلیت اهمیت بدهیم
که در غیر ایــن صورت تنگناهــای خود دولت
افزایش مییابد.

اخبار

تعزیرات حکومتی که به تخلــف عرضه خارج از
شبکه اشــاره دارد تشــکیل و جهت رسیدگی و
صدور رای مقتضی به تعزیرات حکومتی ارســال
شده است.
ســجادی در خصوص ضمانت اجرای این گونه
تخلفات افــزود :چنانچه محصول هنوز به فروش
نرفته باشد ،شرکت ملزم به عرضه کاال در شبکه
منتخب می گردد ،در غیر اینصورت پس از ارائه
مستندات از سوی شرکت و مشخص شدن نحوه
فروش محصول ،ممکن است تخلف گرانفروشی
نیز در این زمینه احراز گردد.

معرفی  ۳۹شرکت متخلف
واردکننده برنج با ارز دولتی
به تعزیرات

مدیــرکل امور حقوقــی و تعزیرات ســازمان
حمایت ،از معرفی  ۳۹شرکت واردکننده برنج به
تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت :این شرکتها
با دریافت ارز رســمی اقدام به واردات نموده اند
ولی با قیمت مصوب توزیع نکرده اند.
بــه گزارش خبرگزاری تسنیم ســید مجتبی
سجادی مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان
حمایت ،از معرفی  ۳۹شرکت واردکننده برنج به
تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت :این شــرکت
ها با دریافت ارز رســمی اقدام به واردات نموده
اند ولی نســبت به درج اطالعات مربوط به کل
یا بخشــی از محصول در ســامانه جامع تجارت
و توزیع آن در شــبکه های منتخــب ( از جمله
فروشگاههای زنجیره ای ) با قیمت مصوب اقدامی
انجام نداده اند.
وی اظهار داشت :حســب گزارشهای واصله
از شــرکت بازرگانی دولتی ایران و بررسی های
کارشناســان این سازمان مشــخص شد که ۳۹
شرکت واردکننده برنج هندی و پاکستانی که از
ارز دولتی استفاده نموده اند ،علیرغم تعهدی که
وارداتی خود
در خصوص درج اطالعات محصول
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در سامانه جامع تجارت داشته اند ،هنوز نسبت
به اظهار تمام یا بخشــی از محصول خود در این
سامانه اقدامی انجام ندادهاند.
وی میزان تعهد ثبت نشــده این  ۳۹شــرکت
متخلف را قریب به  ۴۸هــزار تن اعالم و تصریح
کرد :این تعداد پرونده با استناد به ماده  ۵قانون

عضو شورای ملی زعفران:
افزایش  ۱۵درصدی تولید
زعفران/قیمت به  ۱۰.۵میلیون تومان
رسید

عضو شورای ملی زعفران با اشــاره به افزایش
ســاالنه  ۱۰تا  ۱۵درصدی تولید زعفران ،گفت:
هم اکنون قیمت هرکیلوگرم طالی سرخ حداقل
 ۶.۵میلیون تومان و حداکثر  ۱۰.۵میلیون تومان
است.
علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره
به ثبات نســبی قیمت زعفران در بازار گفت :هم
اکنون قیمت هر کیلوگرم طالی سرخ حداقل ۶.۵
میلیون تومان و حداکثــر  ۱۰.۵میلیون تومان
است.
وی بــا بیــان اینکــه صــادرات ایــن
محصول به صورت محدود انجــام میشــود،
افزود :شتاب و توســعه صادرات منوط بر رونق
اقتصادی و گشایش بازارهای هدف است که هنوز
این اتفاق به طور کامل رخ نداده است.
عضو شــورای ملی زعفــران ادامــه داد :البته
برخــی بازارها فعال هســتند و شــروع به کار
کردهاند اما کارها هنوز شتاب الزم را ندارد.
حســینی تصریح کرد :شرایط فعلی ،انتظاراتی

اخبار
را که ما برای جبران خالء  ۲الی  ۳ماه گذشته
داریم ،برآورده نمیســازد .کشــور ما به عنوان
بزرگترین تولیدکننــده زعفران جهان بین ۲۰۰
تا  ۳۰۰تن طالی سرخ در سال صادر میکند.
وی درباره اینکه از زمان شــیوع کرونا تاکنون
چه میزان صادرات زعفران افت کرده است ،گفت:
هنوز برآوردی در این زمینه انجام نشده اما افت
صادرات کام ً
ال مشهود است.
حســینی با بیــان اینکــه امســال وضعیت
بارندگیها مســاعد بوده اســت ،افزود :به طور
معمــول چون ســطح زیرکشــت محصول هر
ســال مقداری افزایش مییابــد میــزان تولید
نیز حداقل  ۱۰تا  ۱۵درصد باال میرود.
وی اضافــه کرد :پیــش بینی تولیــد زعفران
برای ســالجاری حدود  ۵۰۰تن اســت اما تا
زمانی کــه برداشت شروع نشــود نمیتوان در
این زمینه اظهار نظر دقیق کرد چرا که شرایط
اقلیمی و آب و هوایی نیز در این زمینه بســیار
مؤثر است.

INDUSTRY
INDUSTRY
INDU
S T R Y w w w. i r a n f o o d m a g a z i n e . c o m
مورد پیگیری قرار گیرد.
مقرر است گزارش مربوطه در این خصوص به
جلســات آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد و
زمان اقدام برای این مصوبه بالفاصله پس از ابالغ
اعالم شده است.
بررسیها نشــان میدهد برخی سودجویان در
شرایط کنونی در صدد خروج غیر قانونی کاال از
کشور بر می آیند تشدید اقدامات نظارتی میتواند
مانع از هدر رفت منابع کشور گردد.

آل اسحاق خاطر نشان کرد :در خصوص حمل
و نقل و ویزا نیز مشکالت اندکی وجود دارد  که
به دنبال سامان یافتن و حل این مسائل هستیم.
البته در حمل و نقل مشــکل چندانی نداریم و
روزانه  ۲۵۰۰تا  ۳هزار کامیون جابه جا می شود.
وی در خصوص بازگشــت ارز صادراتی کشور
عراق نیــز تصریــح کــرد :ارز صادراتی بخش
خصوصی از کشــور عراق مشــکلی در بازگشت
آن نبوده و به طورکامل بازگشته است و تنها ارز
دولتی که برای فروش برق و انرژی بوده بازنگشته
که این موضوع نیز بــا مذاکرات و موافقتنامه ای
که  که انجام شده ،در حال بازگشت است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عــراق افزود :ارز
صادراتی عراق در سال گذشته  ۱۲میلیارد دالر
بوده که  ۹میلیارد دالر آن کامل برگشــته و۳
میلیارد دالر باقی مانده مربوط به دولت است که
با توافقات انجام شده در حال برگشت است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و
عراق :مرزهای جنوبی ایران و
عراق هم باز شد/توافق جدید برای
بازگشت  ۳میلیارد دالر از عراق

نایب رییس اتاق بازرگانــی ایران و هند اعالم
کرد :بیشــتر تجارت ما براساس ذخایر روپیه در
هند اســت که در قبال خرید نفت این منابع را
داشتیم طبیعتا با کاهش خرید نفت ،این ذخایر
نیز در حال کاهش اســت از همیــن روی فعال
اولویت ما واردات غذا و دارو است.
پرهام رضایــی در گفتوگو با ایلنــا در مورد
آخرین وضعیت تجارت ایــران و هند گفت :در
ماههای اخیر هیچ محددیتی از ســوی کشــور
هند بر تجارت ایران اعمال نشده است اما به هر
حال به علت کرونا ،واردات و صادارت ما کاهش
داشــته و تراز تجاری دو کشور را به شدت متاثر
کرده است.
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ستاد تنظیم بازار بر افزایش اقدامات نظارتی و
پیشگیری از قاچاق کاال از کشور تاکید کرد.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی به نقل از
وزارت صمت ،در آخرین نشست ستاد تنظیم بازار
که به ریاست محمدرضا کالمی دبیر ستاد تنظیم
بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی تشکیل
جلسه داد ،مقرر شد با توجه به اثر افزایش قیمت
ارز بر قاچاق خروجی ،مبارزه با قاچاق به صورت
ویژه در دســتور کار دســتگاههای مسئول قرار
گرفته و از ســوی نیروی انتظامی ،وزارت کشور،
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و اســتانداران
استانهای مرزی و سایر دســتگاه های نظارتی

نایب رییس اتاق بازرگانی
ایران و هند :ذخایر روپیه ما
در حال کاهش است /توقف صادرات
برنج هندی ربطی به ایران ندارد
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ستاد تنظیم بازار اعالم کرد:
تشدید نظارت ها برای
پیشگیری از قاچاق خروجی کاال

رئیس اتاق بازرگانی ایــران و عراق از توافقات
انجام شده با عراق برای بازگشایی مرزهای جنوبی
ایران با این کشور ،هفته ای دو روز و بازگشت ارز
صادراتی دولتی خبر داد.
یحیی آل اســحاق در گفت و گو بــا خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،در خصوص آخرین
وضعیت روابط تجاری ایران و عراق و بهتر شدن
آن اظهار داشــت :بله در روزهای اخیر وضعیت
مبادالت تحاری ایران و عراق بهتر شده ،البته در
مرزهای شمالی عراق مشکلی نبود و هفته ای دو
الی سه روز میادالت انجام می شد.
وی ادامه داد :به دلیل مســائل بهداشتی ناشی
از شیوع ویروس کرونا مشکل در مرزهای جنوبی
بود که به تازگی بر اساس توافقاتی که انجام شده
قرار است هفته ای دو الی سه روز این مرزها باز
شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشــاره به
بازدید نخســت وزیر عراق از مرزهای کشورش،
گفت :وی در این بازدید ها دســتورات خوبی به
منظور شفاف سازی و نظم دهی به مرزها صادر
کرده و امیدواریم روز به روز شرایط بهتر شود.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

وی ادامه داد :بیشتر تجارت ما براساس ذخایر
روپیه در هند اســت که در قبال خرید نفت این
منابع را داشتیم طبیعتا با کاهش خرید نفت ،این
ذخایر نیز در حال کاهش است از همین روی فعال
اولویت ما واردات غذا و دارو است.
رضایی تصریح کرد :همچنین در ماههای اخیر
صادارت برنج هند متوقف شده است که علت نیز
مربوط به تعهدات اتحادیــه صادرکنندگان برنج
برای تامین برنج داخل است و ربطی به سیاست
گذاری با ایران ندارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و هند در مورد
واکنش هنــد به قرارداد  ۲۵ســال ایران و چین
گفت :هر کشوری سیاست مســتقلی دارد و اگر
این قرارداد در حوزه گسترش تجارت باشد ،هند
هیچ موضعی نخواهد داشــت .البته با خود هند
مذاکرات زیادی را در زمینه تعرفههای ترجیحی
برگزار کردهایم تا تجارت دو کشور گسترش یابد.
وی خاطرنشان کرد :همکاری ما با هند در بندر
چابهار ادامه دارد و ورود کاالها و ترانزیت به این
بندر هیچ مشکلی ندارد هرچند که در  ۴ماه اخیر
کرونا تمام امور را تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس کل بانک مرکزی :دو
تصمیم مهم در خصوص نحوه
برگشت ارز حاصل از صادرات

رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشــتی از دو
تصمیم مهم مرتبط با نحوه بازگشت ارز حاصل از
صادرات خبر داد.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی به نقل از
روابــط عمومی بانک مرکزی ،دکتــر عبدالناصر
همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت :امروز
جلسه کمیته موضوع بند ۲-مصوبه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی درخصوص نحوه برگشــت
ارز صــادر کننــدگان دو تصمیم مهم داشــت :
-۱مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ماه بعد از صدور
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پروانه صادراتی است .برای تشویق صادرکنندگانی
که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ،ارز
خود را برگردانند ،تعهدات ارزی آنها ،برمبنای ۹۰
درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
 -۲صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شدهٔ بعد
از تاریخ پروانه صادراتی ،نسبت به برگشت ارز ،به
چرخه اقتصاد اقدام نکرده اند ،مکلفند باقیمانده
تعهدات خود را ،دربازار دوم (سامانه نیما) به نرخ
روز پایانی مهلت خود در بازار دوم ،یا قیمت روز
بازار در هنگام ایفای تعهد ،هر کدام که کمتر بود،
به بانک مرکزی بفروشند.
بانک مرکزی از صادرکننــدگان محترمی که
با برگرداندن به موقــع ارز خود به چرخه اقتصاد
کشــور ،به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه
بیشتر فشار حداکثری کمک میکنند ،قدردانی
کرده و قطعاً مشوق های بیشتری را نیز برای آنها
درنظر خواهد گرفت .جزئیات تصمیمات کمیته به
اطالع فعاالن اقتصادی ،خصوصاً ،صادرکنندگان
خواهد رسید.

اخبار

منفی به فعالیتهای تولیدی و اقتصادی است .ما
انتظار داریم که مسئوالن نسبت به فعالیتهای
تولیدی اینگونه برخورد نکنند.
وی ادامه داد :در حــال حاضر قیمت تخم مرغ
پایینتر از قیمت مصوب اســت و تولیدکنندگان
اکثر نهادهها را از بازار آزاد و یا از طریق کاالهای
جایگزین تهیه میکنند .در شــرایطی که قیمت
بــازاری پایینتــر از قیمت مصوب اســت ،اکثر
تولیدکنندگان نســبت به این موضوع معترض
هســتند ،باید دلیل این تصمیم را از مســئوالن
پرســید .مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران
میهن تصریح کرد :در حال حاضر شرایط به نفع
مصرفکنندگان اســت و ابزاری که میتوانست
بــازار را متعادل کند یعنی صــادرات ،به صورت
موقت متوقف شده اســت .در این شرایط دولت
موظف است تخم مرغ پایینتر از هر کیلو ۹۵۰۰
تومان را خریداری کرده و اجازه ندهد بیش از این
تولیدکنندگان متضرر شوند.
به گزارش ایلنا ،بر اســاس مصوبه ستاد تنظیم
بازار کشــور ،صادرات تخم مــرغ تا اطالع بعدی
ممنوع شــد .این تصمیم به علت افزایش قیمت
تخم مرغ و به منظــور مدیریت قیمت آن گرفته
شده است .از همین روی تمامی مجوزهای صادر
شده قبل از ۱۴تیر نیز لغو میشود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری
مرغداران میهن :توقف
صادارت تخم مرغ پیام منفی به
تولیدکنندگاناست

مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران میهن
گفت :این تصمیم اشــتباهی اســت که از سوی
مسئوالن گرفته شــده اســت چون همیشه از
طریق مدیریت صادرات ،بــازار داخل را متعادل
Foodپیام منفی
نوعی
میکردیم و االن این تصمیم به
Industry Magazine
به فعالیتهای تولیدی و اقتصادی است.
رضا ترکاشوند در گفتوگو با ایلنا در مورد توقف
صادرات تخم مرغ گفت :این کار اشتباهی است
که از سوی مســئوالن صورت گرفته است چون
همیشه از طریق مدیریت صادرات ،بازار داخل را
متعادل میکردیم و االن این تصمیم به نوعی پیام

راهکار اتاق بازرگانی برای
بازگشت ارز صادراتی به بانک
مرکزی؛ تعلیق کارت بازرگانی در
انتظار صادر کنندگان متخلف

رئیس اتاق بازرگانی تهــران :در صورت اعالم
فهرســت صادرکنندگان متخلفی که ارزشان را
بازنگرداندند از سوی بانک مرکزی ،کارت بازرگانی
آنان را تعلیق میکنیم.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی ،به نقل از
صدا و سیما  ،مســعود خوانساری افزود :به بانک

اخبار

عضو اتاق بازرگانی تهران
پاسخ داد؛ واردات غذا و دارو
به جای ارز ممکن است؟
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عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران
میگوید در شــرایط فعلــی ،اســتفاده از تمام
گزینههای اقتصادی موجود برای تامین نیازهای
مردم و حل مشکالت باید مورد بررسی قرار گیرد.
عباس آرگــون در گفت و گو با ایســنا ،اظهار
کرد :اگــر اقتصاد ما در ســالهای گذشــته با
محدودیتهای حاصل از تحریم دست و پنجه نرم
میکرد ،حاال با کاهش درآمدهای نفتی و صادرات
غیرنفتی تحت تاثیر شــیوع ویروس کرونا نیز رو
به روست و امروز یکی از اصلیترین دغدغههای
کشور تامین درآمدهای ارزی به منظور برطرف
کردن نیازهای وارداتی است.
به گفته وی ،در کنار تالشی که صادرکنندگان
برای بازگرداندن ارز در دستور کار قرار دادهاند،
باید توجه داشت که با شیوع کرونا ،همان میزان
رفت و آمدهای محدودی کــه در اقتصاد ایران
جریان داشت نیز دیگر وجود ندارد و سختی نقل
و انتقال ارز در شــرایط تحریم دو چندان شده
است .این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه
در شــرایط فعلی باید به تمام گزینههای موجود
فکر کرد ،توضیح داد :یکی از این گزینهها که از
سال قبل اجرایی نیز شده بحث واردات در ازای
صادرات است که با استفاده از آن ،صادرکنندگان
توانستهاند بخشــی از تعهدات ارزی خود را ایفا
کنند .در روزهای گذشته نیز بحث واردات مواد
غذایی و دارو از کشــورهایی مانند عراق مطرح
شــده که از ایران واردات داشتهاند اما با توجه به
تحریمها نمیتواننــد ارز حاصل از آن را به ایران
تحویل دهند.
آرگون ادامه داد :اگر صــادرات دولتی به عراق
صورت گرفتــه ،دولت میتواند مســتقال بحث
مربوط به خود را مدیریت کــرده و قراردادهایی

که میتواند این درآمد را به کشــور بازگرداند در
دستور کار قرار دهد اما در رابطه با کلیات کار باز
هم نظر ما این اســت که باید به بخش خصوصی
اعتماد کرد .بخش خصوصی ســالهای طوالنی
در بازار کشــورهایی مانند عراق فعالیت کرده و
در کنار شناخت بازار این کشور ،راههای خرید و
فروش کاال را نیز به خوبی میداند.
وی خاطرنشان کرد :هرچند نمی توان به بحث
واردات مواد غذایی و دارو به عنوان محور اصلی
بازگشت ارز به کشور فکر کرد اما در شرایط فعلی
نیاز است که تمام گزینههای خود را در این حوزه
فعال کنیم و اگر این پیشــنهاد بتواند بخشی از
درآمدهای متوقف شده ما در خارج از کشور را نیز
بازگرداند ،میتوان روی آن حساب کرد.
به گزارش ایسنا ،چند هفته قبل همتی ،رییس
کل بانک مرکزی در جریان ســفر کوتاه خود به
عراق اعالم کرده بود کــه واردات مواد غذایی و
دارو از عراق در ازای درآمــد حاصل از صادرات
ایران به این کشور که ارز آن بازنگشته امکانپذیر
شده و احتماال در آینده نزدیک کلید خواهد کرد.
بخش قابــل توجهی از درآمــد دولت عراق را
منابع حاصل از فروش نفت این کشــور تشکیل
میدهد و با توجه به نظارت جدی دولت ترامپ
بر جابجایی دالرهای نفتی عراق ،دولت بغداد در
ماههای گذشته برای بازگشت منابع ارزی بخشی
از صادرات ایران با مشکل مواجه شده است.
عراق پس از چین ،دومین واردکننده کاالهای
غیرنفتی ایران به شمار میرود.
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مرکزی اعالم کردیم اگر فهرست صادرکنندگانی
را که ارزشــان را برنگرداندند ،اعــام کند اتاق
موظف است کارت بازرگانی آنها را تعلیق کند.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهــران گفت :بــا تعلیــق کارت بازرگانی صادر
کنندگانی که به بازگشــت ارز خود اقدام نکرده
اند آنها موظف خواهند بود ارزهای وارد نشده به
اقتصاد کشور را تعیین تکلیف کنند و اگر بتوانند
در موضــوع ارز صادراتی ،تســویه کنند کارت
بازرگانی آنها دوباره فعال خواهد شد.
وی اضافه کرد :پیشــنهاد مشخصی را که قب ً
ال
به دولت دادیم و اکنون هــم پیگیری میکنیم
این اســت که همان طور که بــرای کارتهای
بازرگانی جدید در امر واردات برای سالهای اول
و دوم محدودیت قائل میشویم برای صادرات نیز
همین اقدام را انجام دهیم یعنی برای کارتهایی
که سال اول صادر میشود محدودیت قائل شویم
اگر ارز صادراتی را کامل برگرداند اجازه صادرات
برای ســال دوم داده شود و در صورت تسویه در
سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده
از کارت بازرگانی به صورت عادی صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران گفت :نگرانی عمده برای کارتهایی است
که ممکن است یک بار در سال از آن استفاده شود
از این رو اگر محدودیتهای پیشنهادی اتاق برای
کارت بازرگانی اعمال شود مث ً
ال کارت بازرگانی
تازه صادر شده برای ســال اول فقط  ۲۰۰هزار
دالر صادر کند و اگر توانســت تسویه کند اجازه
صــادرات بعدی به این کارت داده شــود جلوی
بسیاری از تخلفات احتمالی گرفته خواهد شد.
خوانساری با بیان این که هر کسی که بخواهد
در امر واردات و صادرات فعال باشــد باید کارت
بازرگانی داشته باشد ،افزود :شرکتهای متعددی
اعم از خصوصی ،دولتی و نیمه دولتی و عمومی به
صادرات اقدام کرده اند که بعضی از این شرکتها
برای بازگشت ارز خود هنوز زمان دارند ،اما برای
برخی از شرکتها ممکن است زمان بازگشت ارز
گذشته باشــد .وی گفت :کارتهای بازرگانیای
که مدت زمانی از صــدور آنها میگذرد به طور
قطع به دستگاههایی مانند سازمان امور مالیاتی
مراجعه داشــته اند و آدرس مشــخصی دارند از
بابت آنها نگرانی وجود نــدارد ،اما همچنان که
گفته ام عمــده نگرانی از بابت کارتهای یک بار
مصرف است که با پیشنهاد اتاق مبنی بر اعمال
محدودیت صادراتی برای این کارتها میتوان از
تخلفات احتمالی نیز پیشگیری کرد.
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سخنگوی گمرک خبر داد:
جزئیات کشف قاچاق
معکوس  ۳۳هزار تن آرد توسط
گمرک

سخنگوی گمرک گفت :گمرک کاشف پرونده
تخلف آرد در رویه صادرات از گمرک غرب تهران
25
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بوده و گزارش وقوع جرم قاچاق نیز برابر مقررات
از سوی این سازمان صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سید روح اهلل لطیفی
با تشریح چگونگی کشف قاچاق محموله صادراتی
آرد از محــل ورود موقــت گندم گفــت :پس از
پیگیری و کنترل اسناد شرکت موصوف در بازه
زمانی اعالم شده توســط کارشناسان گمرک و
احراز تخلف شــرکت صادرکننده ،صورت جلسه
کشــف قاچاق در گمرک غرب تهران تنظیم و با
هماهنگی صورت گرفته علیه این شرکت با اتهام
قاچاق آرد به مرجع ذی صالح رسیدگی کننده
به پرونده اعالم جرم شــد ،شــرکتی که با وجود
تخلفات ،در ظاهر در صادرات به خوشنامی شهره
بوده اســت در ســال  ۹۷الی  ۹۹طــی چندین
فقره پروانه ورود موقت ،اقــدام به واردات موقت
گندم کرده اســت ولیکن بر اساس اسناد و سایر
مستندات موجود این شرکت نزدیک به  ۳۳هزار
و  ۵۱۹تن آرد را مازاد بر گندم ورود موقت شده
از کشور ،خارج کرده است و گمرک نیز بابت این
میزان تخلف ،اعالم جرمی بــا تعیین ارزش یک
هزار و  ۵۳۷میلیارد و  ۱۶۸میلیون و  ۸۲۷هزار
و  ۲۹۲ریال ،علیه شــرکت متخلف در تعزیرات
حکومتی مطرح کرده است.
وی اظهار داشــت :پس از اعالم جرم توســط
گمرک علیه شــرکت مورد بحــث و مرتکبین،
بررسی پروندهها و اسناد مرتبط ،تعیین و اصالح
مجدد ارزش محمولــه و اعالم آن به ســازمان
تعزیرات از  ۳۵۶میلیــارد و  ۵۳۸میلیون و ۹۴۲
هزار و  ۲۴۸ریال به یک هــزار و  ۵۳۷میلیارد و
 ۱۶۸میلیون و ۸۲۷هزار و  ۲۹۲ریال ،راه اندازی
و قفل ســامانه ورود موقــت ،گفتگوهای فنی با
کارشناسان دخیل و شناسایی افراد ذی نفع در
این پرونده و هماهنگی کامل بــا نهادهای ناظر
با محوریت اداره کل بازرســی ،ازجمله اقدامات
صورت گرفته بوده ،تا بتوان به صورت مســتدل
و مســتند از اعالم جرم صورت گرفته دفاع تا با
فوریت مرتکبین به سزای عمل خود برسند.
این مقام آگاه گمرک ادامه داد :گمرک به محض
کشف تخلف صورت گرفته ،گزارش اولیه قاچاق
را در  ۱۲خرداد به مرجع صالحیت دار رسیدگی
کننده ارسال کرده اســت ،همچنین با توجه به
فســاد پذیر بودن کاال ،هماهنگی الزم با سازمان
تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی برای
فروش به موقع کاالی مکشــوفه موجود صورت
گرفته اســت و محمولههــای متوقف در گمرک
غرب تهران و ماهی رود در اختیار سازمان اموال
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تملیکی قرار گرفت ،ضمن آنکه از فعالیت شرکت
موصوف در کلیه گمرکات کشور و ارائه خدمات در
گمرکات غرب تهران و ماهی رود جلوگیری شده
اســت و همکاری الزم با مراجع رسیدگی کننده
برای رفع ابهامات و تسریع در رسیدگی و مجازات
مرتکبان و متخلفان ادامه دارد.
لطیفی گفت :با کشــف ایــن محموله قاچاق،
آسیب شناسی ،پایش و گزارش گیری دقیقتر
رویه ورود موقت از گمرکات اجرایی در دســتور
کار قرار گرفت و همچنین به کارگیری نیروهای
انســانی مجــرب و کارآزمودهتر در پســتهای
کارشناســی و ارزیابی در گمــرکات اجرایی نیز
مورد تاکید قرار گرفت ،ضمن آنکه گمرک ایران
با اجرا و بهره برداری سامانه جامع مدیریت کاال و
خدمات و به منظور کنترل سیستمی فرآیندهای
صادرات از محل واردات ،رصــد کامل کاالهای
یارانهای را هم زیر پوشش برده است و در تاریخ
چهاردهم تیرماه طی بخشــنامهای اعمال قفل
سیســتمی ارتباط پروانههای ورود موقت برای
پردازش و اظهارنامه صادرات برای محمولههای
صادراتی  ۹۰ردیــف کاال را به کلیــه گمرکات
اجرایی کشور ابالغ کرده است .این بخشنامه پیرو
ابالغیه قبلی (بخشــنامه شماره  ۳۱۱۸۲۷مورخ
 ۲۷خرداد مبنی بر اجرایی شدن آزمایشی قفل
سیستمی ارتباط پروانههای ورود موقت پردازش
(موضوع ماده  ۵۱قانون امور گمرکی) و اظهارنامه
صادرات برای محمولههای صادراتی صادر شده
است که از حیث پیشگیری از بروز موارد تخلف
مشابه حائز اهمیت است.
ســخنگوی گمــرک همچنیــن در خصوص
چگونگی انجــام این تخلــف با وجود ســامانه
جامع گمرکی و سایر زیر ســامانههای گمرکی
گفت :گمرک با راه اندازی ایــن رویه و با ایجاد
امکان اعمــال حسابرســی پــس از ترخیص،
محاسبه کیل مصرف و راه اندازی فرآیند استرداد
را در آبان ماه سال  ۹۶آغاز کرد ،همچنین دفتر
صادرات گمرک ایران نیز طی بخشــنامهای در
دی ماه  ۹۶مراتب را به کلیــه گمرکات اجرایی
و شــرکتهای تولیدی ابالغ کرد تا شرکتهای
مدیریت کاال
جامع Food
ســامانهIndustry
مذکور با مراجعه به Magazine
و خدمات( )wmsاقدامــات الزم را برای ثبت
و بهره برداری الزم انجام دهند ،ولی متأســفانه
علی رغــم اقدامات متعدد گمرک برای شــفاف
ســازی اطالعات در زنجیره تأمین ،طی آخرین
صورت جلســه مورخ  ۳۰بهمــن  ۹۸در وزارت
کشــور ،مطابق بنــد  ،۲گمرک ملــزم به توقف

اخبار

ســامانه جامع مدیریت کاال و خدمات ()wms
ظرف مدت  ۲هفته شد ،با توقف فعالیت سامانه
فوق الذکر عم ً
ال تمامی تمهیدات انجام شده به
منظور قفل سیســتمی ورود موقــت و صادرات
مطابق شــرایطی که ذکر شــد بالاثر میشــود.
وی تصریح کرد :بهبود فرآیندهای گمرکی همواره
در این چند سال اخیر مرهون الکترونیکی شدن
گمرک و سیستمی شــدن رویههای گمرکی و
به کارگیری هوش مصنوعــی و بالک چین در
تحلیل و هشدار الزم در رویهها است که میتواند
خطاهای انسانی را به حداقل برساند با این وجود
اگر به آمار کشفیات گمرک طی چند سال اخیر به
ویژه در سال  ۹۸نگاه شود با افزایش چشمگیری
مواجه بوده است.
ســخنگوی گمــرک افــزود :جلوگیــری از
قاچــاق و تخلفــات ،ارتباط مســتقیمی با رویه
الکترونیکی و هوشمندســازی گمرک دارد و در
کنار توانمندسازی پرســنل ،راهکار مؤثر در این
خصوص ،تســریع در تکمیل زنجیره سامانههای
گمرکی و نهایتاً هوشمند سازی گمرک است.
لطیفی اظهار داشت :گمرک با ایجاد رویههای
الکترونیکی و پیشروی به سمت گمرک هوشمند
به دنبال ایجاد تسهیل و تسریع در تجارت خارجی
از یک ســو و از سوی دیگر شــفافیت و دقت در
اقدامات خود هست ،لذا گمرک به عنوان کاشف
این پرونده ونیز به عنوان گزارش کننده قاچاق در
مراجع رسیدگی کننده به دنبال حفظ و استیفای
حقوق دولت و مردم بوده و همچنین به عنوان یک
سیستم هوشمند به دنبال شناسایی گلوگاهها و
آســیب شناســی موضوع به صورت کارشناسی
در ســطوح مختلف و برطرف کردن گلوگاهها و
مشــکالت در مرحله گذار از اقدامات ســنتی به
مدرن اســت بر همین اســاس ضمن شناسایی
مشکالت و عوامل دخیل در این پرونده ،پیگیری
موضوع تا حصول نتیجه قطعــی از دغدغههای
اصلی گمرک است.
وی افزود :با عنایت به اینکه شناسایی ابعاد کامل
پرونده منوط به انجام تحقیقات قضائی از سوی
مرجع رسیدگی کننده است لذا در صورت کشف
دالیل و مستندات جدیدی که مستلزم رسیدگی
در مرجع قضائی باشد و یا در هر مرحله که مرجع
رسیدگی کننده ،ســازمان یافته بودن پرونده را
محرز بداند ،مطابق تبصــره ذیل ماده  ۴۴قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سوی مرجع رسیدگی
کننده نسبت به ارجاع به مرجع ذی صالح قضائی
اقدام خواهد کرد.

اخبار
دبیر شورای اطالع رسانی گمرک افزود :اقدامات
گمرک در خصوص کشــف قاچاق کام ً
ال شفاف
است .اینکه گمرک از معدود سازمانهایی است
کــه مکاتبات داخلــی آنها در اختیار بســیاری
از رســانهها قرار دارد و اتفاقاً اعــام این خبر به
رسانهها نیز با تصویری از این نامهها همراه بوده
اســت که این خود گواه شفافیت این سازمان در
دوره جدید مدیریتی اش است.
وی افزود :بررسی پروندههای پیچیده و مهم به
ویژه پروندههایی که ممکن است عوامل بیرونی
در آن دخیل باشــند احتیاج به آرامش و دقت و
تکمیل مســتندات دارد و بعضاً برخی جنجالها
باعث هوشــیاری متخلفان و باعث تغییر مسیر
بررسی پرونده میشود ،بنابراین از همه دلسوزان و
رسانهها درخواست میکنیم برای مقابله با پدیده
شوم قاچاق موارد فوق را در نظر بگیرند.
لطیفــی در پایان اظهار داشــت :این پرونده با
تاکید رئیس کل محترم و پیگیری مراکز حراست،
بازرسی ،مبارزه با جرایم سازمان یافته و همکاری
اداره کل صــادرات ،فنــاوری اطالعات ،حقوقی
و گمرک غرب تهــران در حال پیگیری اســت
و به محــض دریافت اطالعات بیشــتر به اطالع
هموطنان عزیز خواهد رسید.

INDUSTRY
INDUSTRY
INDU
S T R Y w w w. i r a n f o o d m a g a z i n e . c o m
زعفران  ۶میلیــون و  ۵۰۰هزار تومان و حداکثر
 ۱۰میلیون و  ۵۰۰تا  ۱۱میلیون تومان است ،هر
چند در بورس با نرخهای باالتری عرضه میشود.
وی افــزود :با توجــه به تقاضای کشــورهای
واردکننــده زعفران ،میزان صــادرات در خرداد
نسبت به مدت مشابه ســال قبل  ۵درصد رشد
داشته است.
میری ادامــه داد :با توجه به روند روبه رشــد
صادرات انتظار میرود که زعفران تولیدی سال
گذشته از کشــور خارج شــود که با این وجود
زعفران روی دست کشاورزان باقی نمیماند.
نایب رئیس شــورای ملی زعفران درباره آینده
بازار طالی ســرخ بیان کرد :با رشــد صادرات
زعفران بدیهی اســت که قیمت زعفران در بازار
افزایش یابد.
وی قیمت هر مثقال زعفران در عمده فروشی
را  ۴۰هزارتومان و خرده فروشی  ۵۰هزار تومان
اعالم کرد.
میری با اشــاره بــه اینکه امــکان پیش بینی
میزان تولید زعفران وجود نــدارد ،بیان کرد :با
وجود آنکه زعفران محصولی در زیر زمین است،
از این رو تــا زمانیکه از دل زمیــن بیرون نیاید،
نمیتوان پیش بینی دقیقی راجع به میزان تولید
داشت.
وی در پایان درباره آینده تولید زعفران تصریح
کرد :با وجود شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی
میشود که تولید زعفران نسبت به مدت مشابه
سال قبل رشد داشته باشد.

دامداریهای کشور تولید شد.
به گزارش صنعــت غذا و کشــاورزی ،به نقل
از مرکز آمار ایران ،بر اســاس نتایــج حاصل از
آمارگیری اندازهگیری تعداد و تولیدات فصلی دام
سنگین (گاو و گوساله) ،در بهار سال  ١٣٩٩تعداد
گاو و گوساله موجود در بهرهبرداریهای پرورش
دهنده گاو و گوساله کشور بیش از  ۴.٩میلیون
رأس برآورد شده که نسبت به فصل زمستان سال
قبل حدود  ٣درصد افزایش یافته است.
یافتههای این طرح آمارگیری نشان میدهد در
فصل بهار امسال ٣۵٣ ،هزار رأس گاو و گوساله
در این دامداریها پروار شده است.
بر اساس نتایج حاصل از این طرح در فصل بهار
در این دامداریها بیش از  ٣٩٣هزار رأس گوساله
زنده متولد شده است.
همچنین نتایج حاصل از این آمارگیری نشان
میدهد در بهار سالجاری در این بهرهبرداریها
 ١.٩میلیون تن شیر تولید شده است.
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نایب رئیس شورای ملی
زعفران :صادرات زعفران
رونق گرفت

نایب رئیس شــورای ملی زعفران گفت :میزان
صادرات زعفران در خرداد نسبت به مدت مشابه
سال قبل  ۵درصد رشد داشته است.
غالمرضــا میری نایــب رئیس شــورای ملی
زعفران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت
و کشــاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران
جوان ،از ثبات قیمت طالی ســرخ در بازار خبر
داد و گفت :در حــال حاضر حداقل نرخ هر کیلو

مشــاور عالی رئیس اتاق ایران میگوید :نباید
بخش خصوصی را متهم کرد کــه به تعهداتش
عملنکرده است .صادرکنندگان واقعی در شرایط
ســخت هم ارز حاصل از صــادرات را به چرخه
اقتصاد برگرداندهاند و امــروز اتهامی که به آنها
زده میشود ،بسیار دور از انصاف است.
طبق اعالم بانک مرکزی فرصت رفع تعهد ارزی
صادرکنندگان تا پایان تیرماه  ۹۹است؛ فرصتی
که تمدید نخواهد شد و با صادرکنندگان متخلف
از این دســتورالعمل ،برخــورد قضایی خواهد
شــد .صادرکنندگان اما مخالف روش در پیش
گرفتهشده از سوی بانک مرکزی بوده و بر این باور
هستند که سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛
تولید  ١.٩میلیون تن شیر گاو
در دامداریهای کشور در بهار ۹۸

براســاس اعــام مرکز آمــار ایــران ،در بهار
ســالجاری  ١.٩میلیــون تــن شــیر گاو در
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دولت بازگشت ارز حاصل از
صادرات را از بنگاههای
وابسته به خود شروع کند

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

نیازمند بازنگری واقعبینانه است.
نکتهای که مشاور عالی رئیس اتاق ایران به آن
اشــاره و تأکید میکند که نباید بخش خصوصی
را متهم کرد که به تعهداتش عملنکرده اســت.
صادرکنندگان واقعی در شــرایط سخت همارز
حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برگرداندهاند
و امروز اتهامی که به آنها زده میشود ،بسیار دور
از انصاف است.
احمد پورفالح در گفتوگو بــا «پایگاه خبری
اتاق ایران» میگوید :بحث برگشــت ارز حاصل
از صادرات از آن دسته مقولههایی است که شاید
خیلی نیاز ندارد که تا این انــدازه روی آن مانور
دهیم؛ اگر صادرکننده واقعی ارز حاصل از صادرات
خود را برنگرداند ،اص ً
ال نمیتواند به کســبوکار
خود ادامه دهد .شاید باشند صادرکنندگانی که
پولهای خود را وارد چرخــه اقتصاد نکنند ،اما
باید توجه داشته باشــیم که تعداد اینها بسیار
کم است و باید حساب آنها را از صادرکنندگان
واقعی جدا کرد.مشــاور عالی رئیــس اتاق ایران
خاطرنشان میکند :رقمی که در حال حاضر در
رابطه ارز صادراتی اعالم شده آنقدر بزرگ است
که تنها بخش کوچکی از آن به شرکتهای بخش
خصوصی اختصاص دارد و عمده شرکتهایی که
ارز حاصل از صادرات را برنگرداندهاند ،جزو بخش
خصوصی واقعی نیستند؛ بنابراین اگر دولت واقعاً
قصد برخورد اینچنینــی دارد ،اول از بنگاههای
وابسته به خود شــروع کند.پورفالح خاطرنشان
میکنــد :صادرکنندگان حتی در شــرایطی که
مشوقهای صادراتی حذفشــده بود و به دلیل
تحریمها امکان نقلوانتقال مالی وجود نداشت،
اما به هر طریقــی ارز خــود وارد چرخه اقتصاد
کردند؛ اما حاال که زمــان همدلی دولت و بخش
خصوصی رسیده است ،نباید شاهد برخورد قهری
از سوی دولت باشیم .تجربه هم نشان داده است
که قیمتگذاری دستوری و محدودیت در عرضه
و تقاضا کار را بهجایی پیش نبرده است جز تحلیل
رفتن اقتصاد.مشاور عالی رئیس اتاق ایران تصریح
میکند :کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان
دیگری نیازمند بازگشــت حتی یک دالر هست؛
اما قطعاً برخورد اینچنینی شایســته نیست؛ به
نظر من بانک مرکزی بهجای در فشــار گذاشتن
صادرکنندگان باید در آنها ایجاد انگیزه کند تا
صادرکننده ارزی را که در اختیار دارد با اطمینان
به کشور وارد کند و برای تأمین نیازها در اختیار
کشــور قرار دهد .هرچند در هر قشری ازجمله
صادرکنندگان هم شــمار اندکی ناخالصی وجود
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دارد؛ اما تهدید صادرکننده و حتی سلب ارز از او
بهعنوان یک فعال اقتصادی تنها باعث میشود،
صادرکننده از چرخه اقتصادی خارج شود و عالوه
بر این دیگرانی که میخواهند در این عرصه کار
کنند ،دلســرد شــوند .حاصل این اتفاق چیزی
نیست جز کاهش تدریجی و تضعیف صادرات.

اخبار

کیلوگرم ،درب کارخانــه و برای مصارف صنف و
صنعت  ۶,۷۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم درب
کارخانه تعیین و تصویب گردید.
تعیین نرخ تحویل به مصرف کننده در بســته
بندی یــک کیلوگرمی با رعایت ســقف قیمت
سازمان حمایت ،در اختیار کارگروههای تنظیم
بازار استانها خواهد بود.
بر اساس این گزارش قیمت عرضه شکر وارداتی
بخش خصوصی مطابق بــا ضوابط قیمت کاالی
وارداتی هیأت تعیین و تثبیت قیمت ،راسا توسط
صاحب کاال احصا و پس از هماهنگی با سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و درج
در سامانه  ۱۲۴الزم االجرا خواهد بود.

براساس تصمیم ستاد تنظیم
بازار؛ فعاالن اقتصادی زنجیره
شکرمکلف به ثبت اطالعات در
سامانه تجارت شدند

براســاس تصمیم ســتاد تنظیم بازار تمامی
فعاالن اقتصــادی زنجیره شــکر مکلف به ثبت
مقادیر واردات ،تولید ،توزیع ،موجودی و قیمت
در سامانه تجارت داخلی شدند.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی ،به نقل از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،بر اساس آخرین
تصمیمات اتخاذ شــده در کمیتــه تنظیم بازار
شــکر که با حضور محمدرضا کالمی ،سرپرست
معاونت بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار
تشکیل جلسه داد ،مقرر شده است فروش شکر
نیز در شبکه توزیع و مصرف دارای مجوز مطابق
با برنامه زمانی ابالغــی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت صورت گیرد.
بر اساس این تصمیم که به تأیید ستاد تنظیم
بازار نیز رسیده است ،عدم اقدام در این خصوص
به معنی عرضه خارج از شــبکه بــوده و تخلف
محسوب میشــود .بر این اســاس دستگاههای
متخلفین در این
نظارتی مکلــف به برخورد بــا
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حوزه شدهاند.
به منظور تنظیم بازار شــکر ،شرکت بازرگانی
دولتی ایران مکلف شد ،نســبت به عرضه ۱۳۵
هزار تن شــکر ســفید با نرخهای مصوب اقدام
نماید .قیمت عرضه شکر ســفید از محل ذخایر
برای بخش خانــوار  ۶,۳۰۰تومان بــه ازای هر

معاون سازمان اموال تملیکی:
ت متروکه
 ۱۰۰هزار تن ذر 
تبدیل به الکل میشود

عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی گفت:
 ۱۰۰هزار تن از ذرت موجود در انبارها در اختیار
داشتیم که قرار بود به کشــورهای غیرهمسایه
صادرات شــود اما در این شــرایط با مالحظات
زیســت محیطی ،برای تبدیل بــه الکل تحویل
صنایع مرتبط دادیم.ســید حســین میرمعینی
درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره مهلت
به واردات کنندگان کاالهــای گروه چهار اظهار
داشت :از بهمن ماه سال گذشــته واردات گروه
چهار کاالیی مممنوع شــد اما به واردکنندگان
این کاالها مهلت  ۳ماهه داده شــد تا این امکان
را داشته باشند رویههای گمرکی برای این کاالها
را طی و نسبت به ترخیص آنها اقدام کنند   .وی
با بیان اینکه درباره میزان امحا و فروش کاالهای
موجود در سازمان اموال تملیکی گفت :کاالهایی
که مشمول قانون متروکه شدند مطابق ماده ۲۴
و  ۳۳قانون امور گمرکی به سازمان اموال تملیکی
اعالم و ســازمان طبق قانون مکلف اســت این

اخبار

حداقل و حداکثر قیمت شیر
خام تعیین شد /اعالم قیمت
هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف
کننده

تصمیم جدید ستاد تنظیم
بازار درباره قیمت روغن

بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار نرخ عرضه هر
کیلوگرم از انواع روغن خام  ۴۷۰۰تومان تصویب
شد.به گزارش ایســنا ،قیمت انواع روغن فرآوری
شده نیز در بسته بندی پت(روغن مایع) و در بسته
بندی حلب روغن نیمه جامــد) به ترتیب با  ۱۲و
 ۱۴درصد رشد نسبت به قیمت مصوب قبل تعیین
شده است .در این راستا مقرر شده سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت احجام
مختلف روغن را تعیین و در سامانه  ۱۲۴بارگذاری و
اطالع رسانی کند .سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولید کنندگان همچنین مکلف شده نسبت به
تعیین نرخ عرضه روغن فلــه (صنف و صنعت) بر
اســاس نرخ مصوب روغن خام و هزینه های تولید
مستند به اسناد بهای تمام شده اقدام کند.
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معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان ایالم
با اشــاره به مصوبه ســتاد تنظیم بازار کشور در
خصوص قیمت شــیر خام اعالم کرد :قیمت شیر
خام برای عرضه در بازار  ۲۹۰۰تومان تعیین شده
که تا  ۷درصد نیز تلورانس قیمت بر مبنای کیفیت
شیر عرضه شــده و هزینه های مربوطه برای آن
پیش بینی شده است تا به صورت رقابتی در این
کف و سقف یعنی حداکثر  ۳۱۰۰تومان و حداقل
 ۲۷۰۹تومان عرضه شود.به گزارش صنعت غذا و
کشاورزی (اگروفودنیوز) ،از وزارت صمت ،سعید
شــریفی گفت :این تصمیم در راستای حمایت از
تولید شــیر توســط دامداران و حمایت از حقوق
مصرف کنندگان اتخاذ شــده است و کارخانجات
لبنی باید در این محدوده قیمت با این نرخ شــیر
خــود را خریداری نمایند .وی افــزود :البته برای
حمایت از ظرفیت هــای تولید تا  ۷درصد در این
بخش تلورانس قیمتی وجود دارد؛ اما باالتر از این
رقم را اجازه نخواهیم داد و مــاک اعمال قانون
همین عدد است .این مقام مسئول ادامه داد  :این
قیمت مربوط به شیر کیفی  ۳٫۵درصد چربی است
و با افزایش درصد چربی ،قیمت شیر نیز تغییر می
کند و به ازای هر درصد چربی  ۵۰تومن به قیمت
کاال میتواند افزوده شود.
قیمت هر کیلو تخم مرغ برای مصرف
کننده  ۱۱۰۰۰تومان اعالم شد
معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان ایالم
همچنین تصریح کرد :براســاس اطالعبه سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ؛ قیمت
هر کیلو تخم مرغ  ۱۱۰۰۰تومان اعالم گردیده و
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف در این زمینه
با متخلفان برخورد می شود.شــریفی بیان کرد:

با توجه بــه افزایش هزینهها و بــا هدف حفظ و
استمرار تولید،موضوع بررســی قیمت تخم مرغ
در دســتورکار کارگروه تنظیم بازار کشوری قرار
گرفت که براســاس افزایش هزینه هایی از جمله
:حقوق ودستمزد،حمل ونقل،خوراک و… سقف
قیمت هر کیلوگــرم تخم مــرغ درب مرغداری
حداکثر ۹۵۰۰۰ریــال تعیین گردیــد و بر این
اساس قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم تخم مرغ
 ۱۱۰۰۰تومان تعیین گردید  .بدیهی است فروش
تخم مــرغ با قیمت های باالتــر از قیمت مصوب
تخلف و در صورت مشاهده برخورد قانونی الزم با
متخلفان ،توسط بازرسان معمول خواهد شد.وی
اضافه کرد :هموطنان و مصرف کنندگان در صورت
مشاهده تخلفات احتمالی اعم از عدم درج قیمت
،گرانفروشــی و… می توانند مراتب را به صورت
حضوری و یا تلفنی به سازمان حمایت و سازمان
صنعت معدن و تجارت استان و تلفن  ۱۲۴گزارش
تا مراتب مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد .
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اموال را تحویل بگیرد و اقدامات اجرایی را انجام
دهد و اخذ حکم حاکم شرع ،این اموال را تعیین
و تکلیــف کند .با توجه به شــیوع ویروس کرونا
فروش اموال به مشکل برخورد کرد چراکه برخی
از بنادر ،فعالیت کمتری داشــتند و گمرکات در
این ایام اقدامات در اولویت دیگری را انجام دادند.
اما با تمام اینها ،هر چند در این بخش دست به
عصا بودیم اما هم عملیات امحا و هم فروش انجام
شدهاست.
عضو هیات مدیــره و معاون بهــره برداری و
فروش ســازمان اموال تملیکی دربــاره میزان
آزادســازی و واگذاری اقالم ضدکرونایی از این
سازمان تاکید کرد :سه گروه کاالی ضبط شده،
متروکه و قاچاق به دست سازمان اموال تملیکی
میرســد که تصمیم گیری درباره هــر کدام از
این گروه رویههای متفاوتی دارد .سازمان اموال
تملیکی تعیین و تکلیف اقالم و کاالهای مبارزه
با کرونا را در اولویت قــرارداد و به محض اعالم
گمرگ طبــق تبصره ذیل مــاده  ۳۳قانون امور
گمرکی ،ســازمان اموال تملیکی نسبت به اعاده
این کاالها برای ســیر مراحل قانونی اقدام کرد.
میرمعینــی ادامــه داد :در بحــث کاالهای ضد
کرونا که با کشف قاچاق به دست سازمان اموال
تملیکی رسید ،دســتورالعملی صادر کردیم که
در سراسر کشور ،تمام بروکراسیهای اداری در
خصوص این کاالها حذف شود و خارج از ضوابط،
بالفاصله پس از کشــف قاچاق ،کاالها را تحویل
معاونتهای بهداشــت و درمان استانها بدهند.
وی درباره میــزان تحویل این کاالها افزود :تمام
آنچه در داخل انبارها بود از جمله ماسک الکل،
گان و … را بالفاصلــه صورت جلســه کردیم و
تحویل وزارت بهداشــت دادیم بــه طوری که
بالغ بر  ۲۰میلیون ماسک و  ۴۰تن الکل تحویل
وزارت بهداشــت شد .این مقام مســئول درباره
سالمت این کاالها تاکید کرد :باید توجه داشته
باشــید که این کاالها به صورت مستقیم به بازار
عرضه نمیشــود بلکه تحویل وزارت بهداشــت
شده و مقام تشخحیص دهنده سالمت کاال هم
وزارت بهداشت است.میرمعینی همچنین درباره
تعیین تکلیف ذرتهایی که تحویل سازمان اموال
تملیکی شــده بود ،گفت ۱۰۰ :هزار تن از ذرت
موجود در انبارها در اختیار داشتیم که قرار بود
به کشورهای غیرهمسایه صادرات شود اما در این
شرایط با مالحضات زیست محیطی برای تبدیل
به الکل تحویــل صنایع مرتبط دادیــم تا برای
مصرف مردم روانه بازار شود.
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مدیر عامل گروه صنایع غذایی نامی نو در گفتگو با ماهنامه صنعت غذا مطرح کرد:

لزوم تشکیل وزارت صنعت غذا به عنوان متولی این صنعت

مدیرعامــل گروه صنایع غذایــی نامی نو در
گفتگو با خبرنگار ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
با اشاره به تاثیر بیماری کووید  19در صنایع غذایی
کشور گفت  :کرونا در اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد
کشورمان تاثیر منفی گذاشته و صنایع غذایی نیز
از این قاعده مستثنی نبوده است و دچار خساراتی
شــده و میتوان گفت تنها صنعتی که در این زمان
رشد قابل توجهی داشته صنعت شوینده بوده است.
مهندس امیررضا ثابت پی نامگذاری سال جهش
تولید از ســوی مقام رهبری را ارزنده و ســتودنی
دانست و گفت :الزمه رشد اقتصادی ،رشد سیاسی
و به نوعی تحول سیاســی است و پیش نیاز جهش
تولید ،روابط خارجی ما با سایر کشورهای دنیا می
باشد ،متاســفانه بحث تحریم ها و عدم تبادل پول
باعث کند شدن جهش تولید در کشور است .در این
راستا هر چقدر بخش خصوصی برای رونق و جهش
تولید تالش می کند در مواجه با موضوعات سیاسی
و تحریم ها از بین می رود .
رئیس هیئت مدیره فدراسیون تشکلهای صنایع
غذایی و کشاورزی کشور در خصوص وظیفه تشکل
ها بعنوان بازوی اجرایی نهادهای دولتی گفت :به
اعتقاد بنده دولت تنها باید در اجرای سیاســتهای
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نظارت کند ،در حالیکه دخالت و تصمیمات دولت،
حرکت تشکل ها را کند و گاهاً بی اثر می کند .
ثابت پی افزود :در بحث تشکلها اگر توسط دولت
برون ســپاری و حمایت الزم صــورت پذیرد و به
شرکتها اعالم شــود که موضوعات مربوطه توسط
تشکلها صورت می گیرد ،شــاهد تحول خوبی در
صنعت غذا خواهیم بود چرا که در تشکلها مدیران
وصنعتگران بخــش خصوصی حضــور دارند و با
مشــکالت صنایع غذایی از نزدیک دست و پنجه
نرم می کنند .
مهندس ثابت پی ادامــه داد :در حال حاضر گاهاً
تشکل ها کارهایی را انجام می دهند و به ثمر می
رســانند و زمانیکه آماده انجام می شود آن طرح
توسط ارگان های دولتی وتو می شود .چیزی که در
انجمن صنایع غذایی و فدراسیون تشکلهای صنایع
Foodتائید دولت
که به
غذایی به کرار دیده شده و جایی
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می رسد بحث مغفول می ماند.
وی در خصوص همکاری دولت با تشــکلها افزود
 :در موضوعاتی اتفاق مثبت هم صورت گرفته ولی
بسیار کم و انگشت شمار بوده است ،اگر صنعت غذا
یک انجمن قوی که حمایت الزم از آن انجام شود
داشته باشــد و کارهایی نظیر تائید پروانه ساخت،
پروانه بهره برداری ،رتبه بندی توسط آن انجام شود،

اتفاقات و تحول خوبــی در بخش تولید و صادرات
خواهیم داشت.
ثابت پی در ادامــه گفت  :بعنــوان مثال در کار
گروه فنی ،باید بحث رتبه بندی کیفی مطرح شده
و برندها و محصــوالت صنایع غذایی با درجه های
مختلــف  A+، A ،B ، Cو  ...عرضه شــوند تا در
سوپرمارکت ها و فروشگاهها ،مصرف کننده بتواند
براساس ســلیقه ،قیمت و کیفیت دلخواه محصول
مورد نظر را انتخاب و خریداری کند.
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو به تخفیفات
عجیب و غریــب  70درصدی در فروشــگاه های
زنجیره ای اشــاره کــرد و گفت  :مگــر همچنین
چیزی امکان دارد ،که جنسی با 70درصد تخفیف
ارائه شود مگر اینکه در ساخت کاال تقلبی صورت
گرفته باشــد و یا از اول قیمت تمام شــده را برای
عرضه به بازار گرانتر از حد معمول درج کرده اند .
ثابت پی افزود  :بعنــوان مثال وقتی ما کاالی خود
را به فروشگاه ها عرضه می کنیم به هیچ عنوان در
قرادادهایمان در بخش تخفیفــات حضور نداریم
چرا که میدانیم قیمت تمام شده محصوالتمان بر
حسب قیمت کف بازار تعیین شده و جای هیچگونه
تخفیفی نداریم .
وی افزود  :نکته دیگری که باید در بحث تخفیفات
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این چنینی اشاره کرد این است که کاالیی با تخفیف
نسبتا باال در فروشــگاه های زنجیره ای عرضه می
شــود بدون هیچ تخفیفی هم در سوپرمارکت ها
عرضه می شــود و این تفاوت قیمت باال در نهایت
باعث متضررشــدن مصرف کننده خواهد شــد و
جنسی که قیمتش از قبل برای تخفیفات احتمالی
در فروشــگاه ها قیمت گذاری شده بوده با درصد
قابل توجهی گرانتر تهیه می کنند که این اجحاف
در حق مشتریان و مصرف کنندگان است.
ثابت پی در خصوص بحث فروشگاه های زنجیره
ای فارغ از مزایا و معایبشــان گفت :به عقیده من
هر کشوری باید بافت و فرهنگ خود را نگه دارد و
همین امر باعث جذابیت توریستی یک کشور می
شــود بعنوان مثال وقتی در ساعت  10شب همه
چراغ ها ،مغازه ها و اصناف در کنار هم در خیابان
باز هســتند و مردم در حال تردد هستند یک نوع
شادابی و پویایی خاص خود را دارد ولی در کشور
اروپایی در همان ســاعت ســکوت و خلوتی باعث
ایجاد افســردگی جامعه می شود و مردم صرفا در
فروشگاه های بزرگ مایحتاج خود را تهیه می کنند.
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو افزود  :این
شکل از زیبایی ایرانی و سنتی بخاطر عدم نظارت
ازبین خواهد رفت کما اینکه مشاهده می شود که
با تاسیس یک فروشگاه زنجیره ای در یک منطقه
شــاهد تعطیلی  20مغازه و ســوپرمارکت در آن
محدوده هستیم.
رئیس هیئت مدیره فدراســیون صنایع غذایی با
اشاره به لزوم تشــکیل وزارت غذا در کشور گفت :
متاسفانه صنعت غذای کشور فاقد یک متولی است

و گاهاً موازی کاری و عدم هماهنگی در ارگانهای
دولتی باعث لطمه زیاد به این صنعت شده است.
ارگانهایی نظیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی که با ایجاد معاونت غذا و دارو که اغلب یک
داروساز بر مسند آن می باشد کار نظارتی را انجام
می دهد  .و یا وزارت صنعــت ،معدن و تجارت که
در این دستگاه نیز بیشتر به صنایع دیگر از جمله
فوالد ،خودرو ،پتروشیمی و  ...اهمیت می دهند و
در بحث تجارت نیز به همین صورت است.
وزارت جهاد کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی
نیست و در بخش جهاد و ساختن راهها و عمرانی
فعالیت بیشــتری دارد و در بخش کشــاورزی نیز
بیشــتر به دنبال تهیه مایحتاج و کاالهای اساسی
در زمان های مورد نظر هستند تا سیاستگذاری در
بخش صنعت غذا .جدا از این در بخش کشاورزی
نیز هر ســال شــاهد مشــکالت و کمبود نوبتی
محصوالتی نظیر پیاز ،سیب زمینی ،گوجه فرنگی
و ...بخاطر عدم برنامه ریزی صحیح هستیم.
در سازمان ملی استاندارد نیز که صرفاً در بخش
استاندارد و کلی بودن موضوع و قوانین خاص خود
شاهد نظارت هستیم که در برخی موارد متناقض با
اداره کل غذا ،سازمان غذا و دارو است.
ثابت پی در این ارتباط افزود به عقیده من باید از
هر وزارتخانه نهاد مرتبط با صنعت غذا را جدا کرد
و در یک وزارتخانه و یا سازمان منحصر به صنعت
غذا جای داد بعنوان مثال سازمان تعاون روستایی
از وزارت کشاورزی ،اداره کل غذا از وزارت بهداشت
و ...و نه اینکه  5-6ناظر از بخش ها و دستگاههای
مختلف به موازی کاری و یادآوری قانونهایی که در

سالهای قبل مثال  1352تصویب شده بپردازند.
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو در خصوص
لزوم اســتارت آپ ها در صنایــع غذایی گفت  :به
نظرم دنیا به این ســمت رفته و ایــران هم به این
سمت حرکت کرده اســت و ما نیز در همین راستا
با راه اندازی اســتارتاپی به نام به روز رسان ،حمل
مواد غذایی ســردخانه ای را بعهده گرفته ایم و به
عنوان اولین و تنها استارت آپی هستیم که بصورت
کامال تخصصی تنها مواد غذایی سردخانه ای را به
درب منازل مردم پخش می کنیــم و از نکته بارز
آن اینســت که مواد غذایی به تاریخ روز به دست
مصرف کننده می رسد .وی افزود  :در این رابطه با
حدود  300شــرکت مواد غذایی همکاری داریم و
جزء شرکای تجاری و تامین کنندگان ما محسوب
می شوند.
ثابت پی ادامه داد  :در حــال حاضر باالی 100
هزار نفر کاربر بعنوان مشــتری از این اپلیکیشن و
سایت استفاده می کنند که البته دردوران کرونا که
مردم بیشتر به خرید اینترنتی روی آورده اند نیز از
استقبال خوبی برخوردار شده است  .گرچه همانطور
که قب ً
ال اشــاره کردم به شخصه به بافت و فرهنگ
سنتی خودمان احترام می گذارم و پویایی و نشاط
را بیشتر می پسندم .
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو در خصوص
صادرات محصوالت این گروه گفت در حال حاضر
به کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس صادرت
انجام می شود .کشــورهایی نظیر امارات ،عمان،
عراق و افغانســتان از مشتریان محصوالت نامی نو
هستند.
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خبـر

مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران:

پیشرفت قابل توجه صنایع غذایی دربسته بندی و برندینگ
همراهی دولت با تولیدکنندگان بهترین راه مقاومت در برابر آسیبهای اقتصادی

عبداهلل قدوســی پیشرفت صنعت بسته بندی
در کاالهای مختلف از جمله صنایع غذایی را با وجود
تحریم ها قابل توجه ارزیابی کرد.
مدیرعامل شرکت صنایع شــیر ایران در گفتگو با
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا در خصوص کیفیت
محصوالت لبنی با وجودتحریم های ظالمانه گفت :
امروز ما باید به این مرحله از توجه برسیم که بسته
بندی تنها یــک کارتن برای محفوظ نگه داشــتن
محصول نیست بلکه در واقع بســته بندی زمینه را
برای برندینگ محصول فراهم میکند.
وی با اشاره به اهمیت بسته بندی در بازار پسندی
محصول تصریح کرد :اکثر مشــتریان در طول هفت
ثانیه اول از لحظه ای که کاال را میبینند ،تصور یک
برند خاص در ذهن شــان تداعی می شود .بنابراین
بسته بندی و ارتباط گرافیکی از دیدگاه یک شرکت
بســیار مهم است و طراحان دقت بســیاری را روی
هویت و شناساندن برندشان صرف می کنند.
قدوسی با یادآور کردن سابقه طوالنی بستهبندی
کاالهای مصرفی در ایران خاطر نشان کرد :متاسفانه
اهمیت و ضــرورت آن برای تولیدکنندگان و فعاالن
اقتصادی به صورت کامل قابل درک نبوده و همواره به
عنوان کاری جانبی و درجه دوم به آن نگاه شده است.
وی ادامه داد :این موضوع در حالی است که صنعت
چاپ و بسته بندی در ایران با داشتن امکانات مناسب
که مطابق با تکنولوژی روز است ،هنوز اعتماد کافی
جامعه تولیدی کشــور را در رابطه با دقت ،توانایی و
به خصوص مشتری مداری به دست نیاورده است.
مدیرعامــل شــرکت صنایع شــیر ایــران گفت:
صنعت بسته بندی زیرشاخههای مختلفی همچون
قالبسازی ،لفافهای پالستیکی و کاغذی ،ظروف
شیشهای ،بستهبندی فلزی ،چاپ و برچسب ،کارتن
و مقوا و موارد دیگر را در برمیگیرد و همگی هم در
کشور فعال هستند ،اما متاسفانه نگاه جامع و اصولی
به این صنعت نشده است و این در حالی است که از
یک دهه گذشته شــاهد تحول و تغییر نگرش قابل
توجهی در ایــن صنعت هســتیم و میتوان مدعی
شد اکنون از سوی هر دو شــریک اقتصادی ،یعنی
تولیدکنندگان از یک ســو و ارائه دهندگان خدمات
بسته بندی از سوی دیگر این صنعت مورد توجه قرار
گرفته است و به ضرورت آن با توجه به تاثیر مستقیم
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پی برد ه شده است.
قدوســی با اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضر
تولیدکنندگان به شــکل ،اندازه ،فرم ،رنگ و طرح
بسته بندی محصوالت بهای بسیار میدهند و عرضه
محصوالت تولیدی خــود را در طیــف متنوعی از
مدلهای بستهبندی قرار میدهند ،خاطر نشان کرد:
بر اساس آمارهای غیررســمی این میزان ظرف یک
دهه گذشته تا االن بیش از  ۵برابر شده و همگان در
تالش هستند تا در این خصوص از رقبا عقب نمانند.
وی با خاطر نشان کردن اینکه رویکرد اصلی اقتصاد
کشور ،بر اساس اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام
معظم رهبری توســعه ی صادرات غیرنفتی است،
تصریح کرد :همین مســئله منجر به رونق و افزایش
کیفیت صنایع بستهبندی خواهد شد .در مورد این
صنعت در کشــور باید امیدوار بود و آینده روشنی را
برای آن تصور کرد.
مدیر عامل صنایع شیر ایران ادامه داد  :هم اکنون
انگیزه و تمایل فعاالن این حوزه بیشــتر شده و یک
فضای رقابتی تقریبا مناســب در حال شکلگیری
است.
وجود نداشت
قدوســی گفت :این فضا
گذشتهFood
در Industry
Magazine
ولی از زمانی که شرکتها و تولیدکنندگان برتر سبد
محصوالتشان را متنوع کردند و سمت و سوی برخی
از تولیدات آنها به سمت محصوالت فانتزی رفت ،به
اهمیت باالی بستهبندیهای شیک و مشتریپسند
ایمان آوردند .با این حال رابطه بین تولیدکنندگان و
فعاالن صنعت بستهبندی ضعیف است و این در حالی
اســت که برای آنالیز و نیاز سنجی از بازار این رابطه

باید دوسویه و فعال باشد.
قدوسی با اشــاره به تحریم ها و ارتباط آن با حوزه
بســته بندی یادآور شــد :تحریم ها با تمام بدی ها
وخصوصیات منفی که واقعا موجب فشــار مضاعف
به تولیدکننده و مردم شــده است و به شدت مردم
عزیزمان را دچار ضعف اقتصادی کرده است اما اگر
جامعه ای پویا و فعال و عاقل باشد با همه این فشارها
راه خود را خواهد یافت کما اینکه این جامعه قطعا به
سمت داشته هایش می رود و یقین بدانید این تحریم
ها در حوزه بسته بندی نیز برای ما نفع های زیادی به
همراه داشته است.
وی افزود  :شــرکت های خوبی امروز در کشور در
حوزه بســته بندی داریم که تا پیــش از تحریم ها،
تولیدکنندگان داخلی توجه خاصی به تولیداتشــان
نداشتند و این در حالی است که تمرکز در حوزه بسته
بندی محصول و نوآوری در اولویت تولید کنندگان
قرار داشت .اما بعد از فشــارهای اقتصادی حاصل از
تحریم خواسته یا ناخواســته تولیدکننده داخلی به
ســمت این شرکت های حوزه بســته بندی و چاپ
داخلی گرایش یافته و این گرایش موجب ایجاد انگیزه
مضاعف در شرکت های بســته بندی و علی القاعده
گردش مالی مناسب در این بخش شد و تولیدکننده
های فعال در حوزه بسته بندی که تا پیش از این به
دلیل عدم گردش و توان مالی و شاید عدم استقبال
مشتری داخلی به کیفیت توجه اندکی داشتند امروز
از نظر کیفیت بســته بندی و چاپ در حال رقابت با
محصوالت مشابه خارجی هستند.
قدوسی با اشاره با اینکه نه تنها در حوزه بسته بندی
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تورم باعث شده نرخ بازده حاصل از نگهداری داراییها بیش از بازده
حاصل از ایجــاد ارزشافزوده باشــد .در چنین اقتصــادی ،انگیزه برای
سرمایهگذاری در مسکن و مستغالت منطقیتر از تولید و کارآفرینی با همه
گرفتاریهایش است.
صنعتگر دلســوز و بزرگواری را میشناســم که از اواخــر دهه  ۴۰تا
امروز در کار تولید بوده و ســالهای طوالنی اســت کــه در این راه کمر
خم کرده و فرد موفقی محســوب میشــود .گاهی حال و احوالی از هم
میپرســیم و از زمانی که میشناســمش همواره او را فــردی ملیگرا
و مؤمــن و معتقد میدانم .اخیرا ً شــنیدم قصد دارد خــط تولیدش را متوقف و زمیــن کارخانهاش
را واگذار کنــد .پرسوجو کردم؛ بازنشســتگی بهانه بود .گفتــه بود« :میخواهم خــودم را خالص
کنم ».گفته بــود« :مدتهاســت پول کارگــران را از محــل ساختوســاز و فــروش آپارتمان در
تهران میپردازم و خیلی وقت اســت به این نتیجه رســیدهام که در کشــور ما ،تولید خطاســت».
دوســتی که برایم خبــر را آورد در وصفش گفت ۵۰ :ســال عاشــق کارش بوده و هر روز ســاعت
 ۵صبــح از خانــه بیرون مــیزده و  ۱۰شــب به خانه بر میگشــته و غیــر ممکن اســت بتواند از
کارخانهاش دل بکند .خواســتند من و برخی دوســتان پا در میانی کنیم که کارخانه را تعطیل نکند.
پرســیدم زمین کارخانهاش کجاســت؟ گفتند :فالنجاســت که این روزها ارزش زیادی پیدا کرده.
یاد جملــه آقای مهدی آگاه افتادم که گفته بود« :عمده شــرکتهای ما ورشکســته هســتند فقط
زمینــی که در آن واقع شــدهاند قیمــت زیادی پیدا کرده اســت ».گفتــم :دنبال دلیــل نگردید؛
«زمــان» و «زمین» بهتریــن انگیزه برای تعطیــل کردن خط تولیــد آن کارخانه ایجــاد کردهاند.
گفتند چطور؟ گفتم :متأسفانه در کشور ما عوامل و دالیل زیادی وجود دارد که انگیزه تولید و سرمایهگذاری
را از بین میبرد و در مقابل انگیزه برای خرید و فروش و نگهداری داراییها مثل امالک و مستغالت و ارز و
طال را افزایش میدهد .زمانی که پیرمرد تصمیم گرفت کارخانهاش را احداث کند ،سود و انگیزه تولید در
اقتصاد ایران بیشتر از خرید و فروش زمین و امالک بود ،اما امروز انگیزه و منفعت تعطیل کردن کارخانه
و فروش زمین آن قویتر است.
واضح است که گذر زمان باعث شده نظام فکری پیرمرد کارآفرین تغییر اساسی کند .ارزشهای ذهنی
همه ما در طول زمان ثابت نمیماند و انتخابها و تصمیمهای اقتصادی ما از دورهای به دوره دیگر تغییر
میکند .تصمیمی که در یک دوره زمانی به عنوان بهترین انتخاب مطرح است؛ الزاماً در دورههای بعدی
بهترین نیست .به همین دلیل است که اقتصاددانان نقش سیاستگذاری را در ایجاد انگیزه برای فعالیت
اقتصادی سالم بسیار مهم و اساسی میدانند .ساختار سیاسی خوب ساختاری است که توان تنظیم و
تدوین سازوکارهای مناسب برای فعالیت سالم کارآفرینان را فراهم کند .درجه خوب بودن حکمرانی در
کشورها در قانونگذاری صحیح و سالمسازی فضای کسبوکار است و کشوری را میتوان موفق دانست
که بتواند انگیزههای تولید را باال ببرد .به قول میلتون فریدمن «هنر سیاستگذار ایجاد فضایی است که در
آن منفعت ِافراد نادرست در انجام کار درست باشد .در غیر این صورت حتی افراد درست هم کار خوب را
انجام نخواهند داد».
دهه چهل را دهه طالیی اقتصاد ایران میدانند و در تاریخ معاصر ایران کمتر دورهای شبیه این دوره
میشناسیم .در فاصله سالهای  ۱۳۴۲تا  ۱۳۵۲میانگین نرخ رشد اقتصادی  ۲ ،۱۱درصد و میانگین
ساالنه نرخ تورم  ۶ ،۲درصد بوده اســت .عالوه بر آن ،مهمترین صنایع ایران در همین دوره پایهگذاری
شدند .دلیل موفقیت سیاستگذار این بود که با سیاستگذاری صحیح ،ذینفعان واردات را به ذینفعان تولید
تبدیل کرد .برخالف دوره حاضر که دولتهای ما ذینفعان تولید را با سیاستهای نادرست اقتصادی به
ذینفعان سفته بازی و قماربازی تبدیل کردهاند .سیاستگذار را باید متوجه کرد به میزانی که اقتصاد به
ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب و کار مساعد باشد ،انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت و تولید
و ایجاد ارزش افزوده افزایش مییابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه بیثباتی و تله تورم مزمن گرفتار شود،
انگیزه سرمایهگذاری و کارآفرینی از بین میرود .در حال حاضر تورم باعث شده نرخ بازده حاصل از نگهداری
داراییها بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده باشد .در چنین اقتصادی ،انگیزه برای سرمایهگذاری
در مستغالت و خرید و فروش ملک و مسکن منطقیتر از تولید و کارآفرینی با همه گرفتاریهایش است.
نویسنده  :محسن جالل پور
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و طراحی و کیفیت ظروف و … پسرفت نداشته ایم بلکه شاهد
پیشــرفت خوبی به خصوص در یک دهه اخیر بوده ایم ،تصریح
کرد :عالوه بر آمــار و اطالعات موجود با نیمنگاهی به شــلف و
ویترین مغازه ها این ادعا قابل اثبات است.
وی افزود :الحمدهلل امروز تولیدکنندگان داخلی چه در حوزه
نوآوری در بسته بندی و چه در حوزه طراحی و نوآوری در تولید
محصوالت جدید پیشرفت های چشمگیر و قابل توجهی داشته
اند ،امید که به زودی شــاهد پیشرفت بیشــتر و چشمگیرتر و
ســرمایه گذاری های بیشتری در صنعت بســته بندی و چاپ
و بهره گیری از تکنولوژی ها و دســتگاه های بــه روزتر دنیا در
کشورمان باشیم.
مدیرعامل هلدینگ صنایع شیر ایران ( پگاه) در بخش دیگری
از صحبتهای خود در خصوص برگشــت ارز حاصل از صادرات
شــرکتهای مختلف که بحث روز رســانه ها است ،گفت :همان
گونه که می دانید ما در پیچ تاریخی خاصی به ســر می بریم ،از
یک ســوی تحریم ها که برای کشور عزیزمان و مردم خوبمان و
به خصوص تولیدکنندگان که در خط مقدم این جنگ اقتصادی
نابرابر قرار دارد ،موجب ایجاد مشــکالت فراوان شده است و از
سوی دیگر نیز بیماری ویروسی کرونا که در واقع عالوه بر سالمت
مردم ،اقتصاد ایشان را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده است.
قدوسی ادامه داد :در این شرایط یقینا مردم و دولت و فعاالن
اقتصادی در شرایط خاصی قرار گرفته و به دنبال راهکارهایی برای
برون رفت از آسیب های ناخواسته خواهند بود.
مدیرعامل صنایع شیر ایران همراهی دولت با فعاالن اقتصادی و
حمایت دولت از تولیدکنندگان را یکی از بهترین راهکارهای برون
رفت و مقاومت در برابر آسیب های اقتصادی به کشور و مردم و
فعاالن بر شمرد و تصریح کرد :تحقق این مهم قطعا در تعاملی دو
سویه بین فعاالن اقتصادی و دولت امکان پذیر است .همان گونه
که از دولت انتظار حمایت از بخش تولید می رود از سوی دیگر
فعاالن اقتصادی نیز باید دوشادوش دولت حرکت کنند.
عبداله قدوسی یادآور شــد :بطور حتم اگر صادراتی با عایدی
ارزی برای فعاالن اقتصادی وجود داشــته باشــد بهترین محل
برای صرف و هزینه در داخل کشور عزیز خودمان است و باید در
این شرایط به کمک دولت شتافته و با رفع تعهدات ارزی گامی
موثر برای بهبود شــرایط برداریم و دولت هم باید فعاالن واقعی
اقتصادی که سرمایه مادی و آبروی خودشان را در جهت تولید و
خدمت به کشور و مردم هزینه کرده اند با تمام توان حمایت کند
و با ایجاد مشوق های مناســب و افزایش انگیزه و فراهم آوردن
فرصت های برابر و اختصاص بازه های زمانی مناسب برای عمل
به تعهدات ،بستری ایمن برای فعالیت اقتصادی بنگاه های فعال
را فراهم نماید.
مدیرعامل صنایع شــیر ایران در بخش پایانی مصاحبه خود با
یادآوری این موضوع که یقینا برخــورد قهری با فعال اقتصادی
واقعی فقط و فقط آسیب ها را افزایش می دهد و از سوی دیگر
بدون شک فعال اقتصادی واقعی خود را متعهد به انجام تعهدات
می داند ،ابراز امیدواری کرد :که دولت و مردم و فعاالن اقتصادی
واقعی که بسیارند در تعاملی منطقی و سازنده گام های موثری
در جهت ارتقاء و پیشرفت کشور بردارند.

«زمین» و «زمان» بهانهای برای تعطیلی
کارخانهها

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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خبـر

یک مقام سابق سازمان توسعه تجارت:

برگشت ارز به کشور منوط به هماهنگی دستگاههای
مرتبط  ،متولی و حمایت کننده از صادر کننده واقعی است
دکتــر کیومرث فتح اهلل کرمانشــاهی گفت:
عملکرد و انجام وظیفه مطلوب ســازمان توســعه
تجارت ایران بعنوان سازمان متولی و مسئول تجارت
خارجی کشــور و هماهنگی الزم بین دستگاههای
مختلف از جمله بانک مرکــزی و وزارت خارجه در
برگشت ارز حاصل از صادرات تاثیر گذار است.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،قائم
مقام اسبق سازمان توسعه تجارت ایران افزود :وقتی
صحبت از صــادر کننده غیر نفتی اســت ،منظور
صادرکننده ریشــهدار و صادر کننده ای است که
واقعاً در درازمدت میخواهد چرخه تولید و صادرات
را کامل انجام دهد و اعتقاد بر این است که این نوع
صادرکننده حتماً به دنبال برگرداندن ارز حاصل از
صادرات خود به داخل کشور هست و اگر کسی هم
در این میان به دنبال برنگرداندن ارز به کشور باشد
به طور قطع به یقین صادر کننده های نوپا و یکبار
مصرف است .
عضو هیئــت مدیــره اتحادیــه صادرکنندگان
محصوالت کشــاورزی ادامه داد  :مسئله دیگر که
باید در نظر گرفت این اســت کــه محدودیتها و
تحریمهایی که با آن روبرو هستیم به حدی عرصه
را تنگ کرده که خود دولت با مشکل بازگرداندان
ارزهای ناشی از صادرات نفت و … .مواجه هست به
طوریکه این موضوع در جلسه اخیر مجلس شورای
اسالمی مورد بحث قرار گرفت که متاسفانه امکان
برگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت و پولهایی که
دولت در خارج از کشور دارد به داخل کشور سخت
و با مشکل روبرو شده اســت فلذا در این ارتباط از
وزارت امورخارجه خواسته شده که برای بازگشت
این پول ها به کشور کمک و تالش مضاعف کنند.
کرمانشــاهی افزود  :وقتی که خــود دولت برای
نقل وانتقال ارز به طریق اولی مشکل دارد طبیعی
اســت که برخی از صادرکننده هــای واقعی نیز
چنیــن گرفتاریهایی را برای نقــل و انتقال پول
دارند  .بعضا بحثهایی از قبیل دور زدن تحریم و یا
راهکارهایی که با درایت خود صادرکنندگان باز می
شود باعث تسهیل در بازگرداندن ارز می گردد  ،اما
به نظرم در این مورد خاص با چند دســته از افراد
مواجهیم  .دســته اول عده ای که توانستند پول و
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وجود ندارد .دســته دوم معدود کسانی هستند که
صادرات یک بار مصرف داشــته اند و امکان دارد از
این شرایط سوءاســتفاده کنند .اما دسته سوم عده
ای هســتند که واقعاً صادرکننده قدیمی و با ریشه
هستند و بعضا “تولید کننده اند اینها کسانی هستند
که به هر حال بر اساس هزینهها و قیمت تمام شده
روز محصولشان را با هزار گرفتاری و مشقت در این
شرایط سخت صادر میکنند و طبیعتا این افراد به
دنبال برگرداندن ارزهستند  ،اما امکان دارد که در
واقع با موانعی جهت بازگشت ارز مواجه شوند.
به اعتقاده بنده باید این نوع افراد که صادرکننده
ریشهدار و برخی هم تولید کننده و هم صادر کننده
هستند را صدا زد و با آنها مذاکره کرد و مشکلشان
را پرسید  ،اگر احیاناً و در حقیقت پولشان جایی گیر
کرده خود بانک مرکزی (در صورتیکه قادر باشد) با
پیگیریهای الزم به این افراد کمک کند تا بتوانند
نسبت به تعهداتشان عمل کنند .
دکترکرمانشاهی افزود :امسال سال سختی است
مشــکالت اقتصادی که از قبل داشــتیم و مسائل
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است به همین
مربوط به کرونا هم به آن اضافه شده
دلیل عرصه به تولید کننــده و صادرکننده تنگ
آمده ،اگر دولت درست رفتار نکند و باعث بشودکه
یکســری تولید کننده و خصوصا” صادر کننده که
قبال” آنان را ســربازان خط مقدم جبهه اقتصادی
کشور نامیده ایم از این چرخه خارج شوند   یک
گرفتاری بزرگی ایجاد میشــود .در این بین اخیرا
مشاهده کردیم دستگاه قضایی دنبال این است که به

تولیدکننده و صادرکننده مساعدت نماید و مصوبات
خوبی هم داشته اند.
قائم مقام سابق ســازمان توسعه تجارت در ادامه
گفت :برای برگشت ارز باید با صادر کننده و تولید
کننده واقعی که کاالیی صادر کرده مذاکره و تعامل
کرد ،مشکلش را شناسایی کنیم و به نحوی کمک
کنیم که آنها نسبت به انجام تعهداتشان عمل کنند
و طوری نباشــد که خدای نکــرده تولید کننده و
صادر کننده واقعی ما از چرخه اقتصاد خارج بشوند
.همانطور که در ابتدا عرض کردم انتظار اصلی ما از
سازمان توسعه تجارت ایران است که بعنوان متولی
تجارت خارجی هماهنگ کننده بین دستگاه های
متعدد حوزه تجارت و صادرات باشند .لذا بایستی با
تعامل با مذاکره و با قبول مسئولیت توسط دستگاه
هایی که متولی هســتند به طور مشخص سازمان
توسعه تجارت ایران و وزارت صمت با بانک مرکزی
و حتی اگر الزم باشد وزارت خارجه کمک کنند که
اگر واقعا پول جایــی گیر کرده با پیگیری و مذاکره
و تعامل این مشــکل حل بشــود تا ارزی که تجار
واقعی بــه آن نیاز دارند به کشــور برگردد و قطعا”
همانطوریکه عرض شــد  ،صادرکننــدگان واقعی
همواره دنبال انجام تعهدات خود می باشند .
در پایــان معتقدم اولویت جهــت برگرداندن ارز
با صادرکنندگان دولتی اســت  ،کــه هم بعضا” از
مزیت های بیشــتر دولتی بهره مــی برند و هم از
امکانات بهتری جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات
برخوردارند.
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شخصیت صنعتغـذای
ســـال 98
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 میخوانیم:

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا
شخصیت صنعت غذای
سال 97

غالمعلی سلیمانی
مرتضیسلطانی
فردین عالیزاد
احمد فتح الهی
احمد صادقیان
علی شریعتی مقدم مهدی کریمی تفرشی
بزرگمهر دادگر
شرکت کاله
شرکت سن ایچ
شرکت سبزی ایران
شرکت تک ماکارون
شرکت گلها
شرکت نوین زعفران
شرکت زر ماکارون
شرکت دوشه آمل
شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای
سال 89
سال 90
سال 91
سال 92
سال 93
سال 94
سال 95
سال 96
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مهندس کریم بیگی ،مدیر عامل اسبق شرکت صنایع شیر ایران (پگاه):
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ایشان از مدیران موفق صنعت شیر کشور هســتند که بعد از گذراندن تحصیالت دانشگاهی مرتبط در شرکت صنایع شیر ایران حضور داشتند و قبل از
پذیرفتن مدیریت صنایع شیر چند کارخانه را مدیریت کردند که این یک پوان مثبته برای ایشان است که نشان میدهد از این صنعت آگاهی دارد.
مهندس قدوسی به کارشناسان داخل صنعت بها دادند و از پتانسیل شرکت اســتفاده کردند .با اخالق و خوش برخورد هستند و به بازنشستگان توجه
دارند که برای شاغلین هم دلگرمی است.
امیدوارم باالسری ها بگذارند مهندس قدوسی کار انجام دهد.
اینجانب انتخاب شایسته ایشان را به عنوان شخصیت سال صنعت غذا تبریک می گویم.

دکتر محمدحسین عزیزی  ،مدیر کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران :
مهندس قدوسی از مدیران و متخصصان قدیمی صنایع شیر هستند که موفقیتهای زیادی در زمان مدیریت در شرکتهای مختلف تابعه پگاه داشتند
همین موضوع موجب شد ایشان بعنوان مدیرعامل هلدینگ صنایع شیر(پگاه) انتخاب شوند .انتخاب ایشان را بعنوان شخصیت سال  98صنعت غذا تبریک
می گویم برایشان همچون گذشته آرزوی موفقیت دارم.
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اخبـارشرکتـــهـای

صنــایعغـذایـی
شرکتهای 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 .
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بازدیدنمایندگان
سازمان صمت استان
البرز از شرکت درنا

نمایندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان البرز از مجموعه صنایع غذایی درنا بازدید کردند .
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی مجموعه صنایع غذایی درنا ،نمایندگان سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان البرز طی دیدار
با مدیر عامل شرکت درنا از خطوط  ،سالن های تولید و بسته بندی و بخش های مختلف این شرکت بازدید کردند.
در این دیدار که با حضور بوســتانی فر معاون امور بازرگانی و آقایی معاون نظارت ،بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت گرفت ،ضمن تقدیر از
عملکرد شرکت درنا در دوران کرونا  ،بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حفظ حقوق مصرف کننده تاکید شد.
Food Industry Magazine
مدیرعامل شرکت درنا به توسعه فعالیت های مجموعه ،جذب نیروی انسانی و گسترش محصوالت شرکت اشاره کردند.
طی این دیدار صمد رسولوی،
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قرعهکشی جشنوارهی بزرگ
ِ
مناسبت والدت
“سحرخیز” به
امام رضا (ع)
برای همهی ما ،خاطراتمان از سفر به مشهد و زیارت ،غرق در لحظاتی شیرین و لذتبخش است .این روزهای سخت ،مصادف شده با والدت امام رضا (ع) ،و شاید
ِ
جان همراهانش است و همچنین
همین موضوع بتواند برای لحظاتی خاطرات خوش شما را زنده کند .از آنجا که دهههاست دغدغهی “سحرخیز”
سالمت جسم و ِ
به مناسبت والدت امام رضا (ع) و تشویق شما به حفظِ سالمت و خری ِد آنالین و غیرحضوری“ ،سحرخیز” جشنوارهی بزرگ فروش ویژهی خود را آغاز میکند.
از  ۱۳تیرماه با مراجعه به سایت سحرخیز ،انتخاب و ثبت سفارش ،در قرعهکشی بزرگ “سحرخیز” شرکت کنید.
 ۸ربع سکه ۱۰۰ ،بستهی ویژهی سوغات مشهد و استفاده از تخفیفهای متنوع ،هدیهی ما به خریداران گرامی محصوالت سحرخیز بهپاس همراهی همیشگی.
شما میتوانید با مراجعه به سایت سحرخیز به نشانی ( )SaharkhizLand.comاز بین محصوالت متنوع ،کاالهای مورد نظر خود را انتخاب کرده و فارغ
از حفظ هرچه بیشتر سالمتی خود و خانواده ،خریدی بدون دردسر داشته باشید.
طبیعی این دمنوشها میتواند برای سالمت
دمنوشهای سالمتی “سحرخیز” از دسته محصوالت جدیدیست که تازه به بازار عرضه شده و ترکیبات متنوع و
ِ
ارسال محصوالت سحرخیز ،ازبستهبندی تا مقصد ،با رعایت کامل موارد بهداشتی انجام
مراحل
شما انتخابی ایدهآل در این روزها باشد .الزم بهذکر است که تمام
ِ
ِ
داشتن خریدی دلچسب و ارزنده راحت کند.
میگیرد تا خیال شما را برای
ِ
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مجلس مصمم به توسعه صنایع
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در بازدید نماینده مجلس
از پگاه گلپایگان مطرح شد:

مسعود خاتمی  ،نماینده مجلس شورای اسالمی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بازدید کرد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه )  ،مسعود خاتمی نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای
اسالمی و رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان ،از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بازدید کرد .
مسعود خاتمی با اشاره به پتانسیل موجود در شرکت پگاه گلپایگان گفت  :در جهت توسعه صنایع و گرفتن موافقتهای اصولی و تسهیالت تالش می کنیم .
وی افزود  :پگاه گلپایگان یکی از شرکت های فعال استان است که از منظر اشتغالزایی نیز اهمیت ویژه ای دارد .
محمد مهدی گرجی مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان  ،نیز ضمن ارائه دستاوردهای شرکت  ،تاکید کرد  ،با شروع بکار خط تولید پنیر های سخت
اشتغال آفرینی قابل توجهی صورت می گیرد .
گفتنی است  ،در این بازدید مسعود خاتمی از پروژه سوله پنیر های سخت پگاه گلپایگان نیز بازدید کرد.
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خانم دکتر تاج آبادی
ابراهیمی عنوان بانوی
برتر کارآفرین کشور و
تندیس طالیی وزارت
صمت را کسب کرد
در مراســم روز ملی صنعت و معدن با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور و حســین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت از
 ۳۰برگزیده صنعتی و معدنی کشــور تجلیل به عمل آمد و تندیس طالیی روز صنعت و معدن به خانم دکتر تاج آبادی ابراهیمی مدیرعامل گروه دانش بنیان تک
ژن زیست ،رئیس هیئت مدیره شتابدهنده الکتوویژن و رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند بهعنوان بانوی نمونه کار آفرین در سال  ۱۳۹۸اهدا شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،مراســم بیست و چهارمین ســالروز ملی صنعت و معدن مصادف با دهم تیرماه تحت تاثیر ویروس کرونا ،با حضور
محدود صنعتگران و نمایندگان رسانههای مختلف کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد ،برگزیدگان صنعتی و معدنی
که توسط کمیته برگزیدگان ســتاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن انتخاب شــده بودند ،مورد تجلیل قرار گرفتند .این برگزیدگان در  ۷محور توسط کمیته
برگزیدگان ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن انتخاب شده بودند.
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تعامل شرکت نستله با مراکز
درمانی کشور در دوران بحران
کووید۱۹-
در دوران بحران و ضرورت اقدامات گسترده ،تعامل
بنگاههای اقتصادی و نهادهای تصمیمگیرنده نقش
بســزایی در مدیریت چابک شــرایط و گستردگی
پوششهای اجتماعی خواهد داشت.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،در این
راستا شرکت نستله ایران بهعنوان یکی از بنگاههای
فعــال در زمینههــای اجتماعی ،در خــال بحران
ویروس کووید ۱۹-در کشــور ،ارتباط نزدیکی با ۲۷
مرکز درمانی و پزشــکی واقع در استانهای تهران،
قزوین و البرز داشته است .بخشی از اقدامات اجتماعی
نستله در این دوران که به هدف حفظ سالمت کادر
پزشکی و سهولت فرایند درمان صورت گرفته است،
تأمین نیاز تجهیزات پزشکی ســبک و سنگین این
واحدهــا ،از جمله مانیتور و اســکنرهای پزشــکی،
دستگاههای تنفس مصنوعی (ونتیالتور) ،ترمومترهای
طبی (تبســنج) و تشــکهای ویژه بیماران بخش
 ICUبوده اســت .همچنین این شرکت با تأکید بر
اهمیت پاسخگویی مناســب به نیازهای غذایی افراد
و خانوادهها ،بیش از  ۱۸۰هزار بطری آب آشامیدنی
(از محصــوالت پیورالیف) و حدود  ۱۵۰هزار شــیر
غنیشده (محصول نســکوئیک) را به این مراکز اهدا
کرده است .بهعالوه حمایت از کسبوکارها و شرکای
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زمزم در افغانستان نوشابه
تولید می کند
در راستای توسعه برند فاخر و اسالمی ایرانی زمزم در بازار های منطقه ای و بین المللی ،موضوع تولید تحت لیسانس زمزم در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،به نقل از روابط عمومی زمزم ایران ،پس از پیگیری ها و مذاکرات فراوان با شرکت های مختلف ،نهایتا طبق قرارداد منعقده
فی مابین این شرکت و شرکت های سادات کوال افغانستان و پیمان سازه پایدار ،تولید نوشابه های زمزم در بسته بندی  Petدر طعم های کوال ،پرتقالی ،لمون ،لیموناد
و موهیتو از نیمه تیرماه در شهر مزارشریف افغانستان آغاز گردید و امید می رود در آینده نزدیک شاهد توزیع و فروش محصوالت زمزم در اقصی نقاط این کشور باشیم.
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تجاری ،از دیگــر اقدامات بزرگترین شــرکت مواد
غذایی و آشامیدنی دنیا در راستای تضمین سالمت
جسمی-روحی ذینفعان و تأثیرات اجتماعی در گذار
از شرایط ناپایدار ناشــی از بحران حاکم بوده است.
علیرضا سرابچی ،سخنگوی شرکت نستله در جمهوری
اســامی ایران و مدیرکل ارتباطات ،ســرویسهای
بازاریابی و ارتباط با دولت این شــرکت بیان میکند:
«باعث افتخار و خرسندی اســت که با بهرهگیری از
ظرفیتهای مجموعه و منابع در دست قادر خواهیم
بود در قالب امدادرسانی به جامعه حین بحران فعلی،
بیش از  ۴۵۰هزار خانواده را یاری کنیم ».وی با تأکید
بر ظرفیت بنگاههای اقتصادی برای مشارکت در رفع
دغدغههای جامعه بیان کرد« :نستله ایران همواره با
مسئولین و سازمانهای داخلی در تعامل نزدیک بوده
و در این راستا از هیچ تالشی برای معرفی توانایی خود
برای ایفای نقش و ایجاد ارزش مشــترک در جامعه

دریغ نکرده است.ازاینرو کمکهای بشردوستانه ما
در برهه کنونی در جمهوری اسالمی ایران ،بر حمایت
دولت و مؤسســات بهداشــتی برای تهیه تجهیزات
پزشکی اساسی و نیز حصول اطمینان از ادامه تولید
و تحویــل محصوالت غذایی و آشــامیدنی موردنیاز
جامعه متمرکز بوده اســت ».رویکرد جهانی نستله
برای مشارکت در تمامی جوامعی که در آن فعالیت
میکند ،به فراخور موقعیت و نیاز هر جامعه بســیار
متنوع اســت .به طور مثال واحد منطقهای نستله در
خاورمیانه با اقدامــات گوناگونی همچون  -۱اهدای
محصوالت غذایی و آشامیدنی -۲ ،حمایت از مراکز
مراقبتــی و بهداشــتی -۳ ،همکاری با فدراســیون
بینالمللی صلیب سرخ و هالل احمر برای کمکهای
ضروری ،پشتیبانی غذایی-پزشکی ،و نیز  -۴مشارکت
در طرحهای پزشکی که توسط دولتها اداره میشود،
در کشورهای حوزه خود در حال ایفای نقش است.
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سرپرست وزارت صمت در بازدید از گروه صنایع غذایی دلپذیر:

کاهش صادرات در دو ماهه اول سال به سبب شیوع کرونا
خوشبختانه در خردادماه جبران شده است

حسین مدرس خیابانی به همراه معاون وزیر صمت
از گروه صنایع غذایی دلپذیر بازدید کرد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،حســین
مدرس خیابانی گفت :امسال “تولید” یک مسئله محوری
در کشور به شمار می آید و همانگونه که در فرمان مقام
معظم رهبری سال  ،۹۹سال “جهش تولید” نامگذاری
شده است ،تولید در حال حاضر مهمترین موضوع مطرح
در کشور است .وی افزود :قطعاً با تقویت و توسعه بخش
تولید بسیاری از مسائل و مشکالت کشور قابل حل است؛
مواردی همچون اشتغال ،ارز آوری ،توسعه صادرات و حتی
در بسیاری از مسائل اجتماعی و امنیتی منوط به توسعه
صنعتی و افزایش تولید در کشور است.
مدرس خیابانی ادامــه داد :در وزارت صنعت ،معدن و
تجارت چند ماموریت مهم برای تحقق اهداف “جهش
تولید” تعریف شده که یکی از مهم ترین ماموریت های
حال حاضر ایــن وزارتخانه تامین مــواد اولیه مورد نیاز
کارخانجات است و در همین راســتا تالش می شود با
بهرهگیری از منابع مختلف ارزی برای تامین مواد اولیه
های الزم اقدام شود و البته در این خصوص با بانکمرکزی
جمهوری اسالمی نیز هماهنگی های الزم نیز انجام شده
Food Industry Magazine
محوری وزارت
است .وی اضافه کرد :دیگر مسئله مهم و
40

صمت در سال جاری موضوع توسعه صادرات است؛ هم
اکنون مسیر صادرات برای بخش تولید ما و تولیدکنندگان
ما باز شده و نرخ ارز تبدیل به یک مزیت صادراتی برای
تولیدکنندگان ما شده است؛ قطعاً این مهم برای ایجاد
بسترهای الزم جهت ارزآوری و تامین مواد اولیه واحد ها،
باید بیش از پیش تقویت و توسعه یابد.
سرپرســت وزارت صمت گفت :هدف گذاری صادرات
غیر نفتی در ســال  ۹۹حدود  ۴۱میلیارد دالر می باشد
که در همین راستا تمرکز خوبی روی کشورهای همسایه
و ظرفیت هــای صادراتی آنها انجام شــده و هم اکنون
خوشبختانه بیش از ۸۰درصد مرزهای تجاری کشور فعال
هستند و بعد از محدودیت های شیوع کرونا ،هم اکنون
مرزها به حالت عادی فعالیت خود برگشتند.
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مدرس خیابانی تصریح کرد :کاهش صادرات در دو ماهه
اول سال به سبب شیوع کرونا خوشبختانه در خردادماه
جبران شده است.
وی افزود :دیگر موضوع محوری مد نظر وزارت صنعت،
معدن و تجارت در سال “جهش تولید” ،تعمیق ساخت
داخل اســت ،این وزارتخانه تمام تالش خود را معطوف
به این مسئله کرده است تا با بهرهگیری از توان داخلی،
نیازمندیهای موجود به ماشین آالت ،قطعات و تجهیزات

را از طریق ســاخت داخل تامین کند و از این طریق با
کاهش ارزبری و همچنین کاهش وابســتگی به توسعه
صنعتی کشور بیش از این کمک نماید.
مدرس خیابانی اضافه کرد :در همین راســتا با سایر
دســتگاهها نهادها و بخشهای مختلف و موثر در حوزه
تولید ،ســاخت داخل و توانمند در بخش های مختلف
صنعتی ،جلسات مکرر و متعددی برگزار شده و همچنین
با بخش صنایع دفاعی کشور با توجه به ظرفیت های فنی
و اســتقالل صنعتی آنها ،وارد همکاری مشترک در این
حوزه شده است.
سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد:
در قالب میز های ساخت داخل موارد از جمله قطعات و
تجهیزات مورد نیاز در بخش های مختلف صنعتی احصاء
و برای داخلی سازی معرفی می شوند و امسال نیز طبق
برنامه ریزی انجام شده در بخش صنعت داخلی سازی و
کاهش ارزبری باالی  ۳٫۲میلیارد دالر در دستور کار است.
مدرس خیابانی در پایان تاکید کرد :در صنایعی مثل
خودرو ،فوالد صنایع غذایی ،لوازم خانگی و صنایع ماشین
سازی مجموعه برنامه ها شامل تامین مواد اولیه ،توسعه
صادرات و همچنین ســاخت داخل می تواند به تحقق
جهش تولید بیانجامد.
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مدیر عامل پگاه فارس خبر داد:

افزایش بیش از  ۳۰۰درصدی صادرات
نسبت به ابتدای سال

برنامهای برای افزایش قیمت شکالت
نداریم؛ افت  ۳۰درصدی فروش
شیرینی و شکالت
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مغازهای گفت :با توجه به گســترش کرونــا ،کاهش قدرت خرید
خانوار و همچنین افت فروش طی ماههای اخیر ،برنامهای برای افزایش
قیمت شکالت نداریم .جمشید مغازهای دبیر انجمن بیسکویت ،شیرینی
و شــکالت در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان ،با اشــاره به چالشهای پیش روی
تولیدکنندگان شکالت اظهار کرد :بازرگانی دولتی ،روغن مورد نیاز یک
ماهه صنعت را تامین کرده و هم اکنون کارخانهها با مشکل کمبود شکر
رو به رو هستند .او افزود :علی رغم آنکه شکر باالتر از نرخ مصوب توزیع
میشود ،اما به سبب کمبود عرضه ،تولیدکنندگان شیرینی و شکالت در
تنگنا هستند.
مغازهای ادامه داد :اگرچه نرخ مصوب هر کیلو شکر  ۶هزار و  ۳۰۰تومان
تعیین شده است ،اما هم اکنون با نرخ  ۷هزار و  ۶۰۰تا  ۷هزار و  ۹۰۰تومان
به میزان کافی در دسترس تولیدکنندگان نیست.
پیش بینی دقیقی راجع به بازار صادرات نداریم
دبیر انجمن بیسکویت و شکالت از کاهش  ۳۰درصدی فروش شکالت
و شیرینی خبر داد و گفت :با گسترش ویروس کرونا ،تقاضا برای خرید
شیرینی و شکالت به دلیل لوکس بودن این کاال در سبد مصرفی کاهش
یافته اســت .او با اشــاره به اینکه برنامهای برای افزایش قیمت شیرینی
و شکالت نداریم ،بیان کرد :با گســترش ویروس کرونا و کاهش قدرت
خرید خانوار در افزایــش قیمت باید احتیاط کــرد ،در غیر این صورت
افت بیشتری شامل این صنعت میشود .این مقام مسئول درباره آخرین
وضعیت صادرات شیرینی و شکالت گفت :با گسترش ویروس کرونا و بسته
شدن مرزها ،از آنجایی که صادرات تا حدودی احتیاط پذیر است ،به دلیل
فساد پذیری کاال باید احتیاط بیشتری در صادرات صورت گیرد .مغازهای
ادامه داد :سال گذشته مجموع ارزآوری حاصل از صادرات شکالت۴۰۰ ،
تا  ۵۰۰میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشــابه سال ما قبل  ۲۰تا
 ۳۰درصد کاهش یافته است .دبیر انجمن بیسکویت ،شیرینی و شکالت
در پایان تصریح کرد :با توجه به شــرایط فعلی مرزها و کمبود مواد اولیه
نمیتوان پیش بینی دقیقی راجع به صادرات تا پایان سال داشت.
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محمد بزم آراء مدیــر عامل پگاه
فارس از افزایش بیش از  ۳۰۰درصدی
صادرات این شرکت نســبت به ابتدای
سال خبر داد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت
غذا به نقل از روابط عمومی صنایع شیر
ایران (پگاه ) ،محمد بزم آراء مدیر عامل
پگاه فارس با تشــریح عملکرد سه ماهه
اول سال  ۹۹گفت :هدف پگاه فارس در
سال جهش تولید تبدیل شدن به قطب
صادرات صنایع شیر ایران است
وی با اشــاره به روند رو به رشد و سیر
صعودی صادرات این شــرکت در ســه
ماهه اول سال  ۹۹تصریح کرد :صادرات
این شرکت نســبت به ابتدای سال رشد
 ۳۰۰درصدی از لحــاظ وزنی را تجربه
کرده است.
بزم آراء تولید محصول پنیر الماســی
و میلک شــیک را در راستای تحقیقات
صورت گرفته از بازارهای هدف صادرات
پــگاه فارس عنــوان کــرد و ادامه داد:
استقبال بسیار خوبی از این دو محصول
در بازارهای صادراتی صورت گرفته است.
بزم آراء از خرید دســتگاه استفان به
منظور افزایش تولید محصول صادراتی
پنیر الماسی پروســس خبر داد و افزود:
محصوالت اســتراتژیک تولیــدی این
شــرکت هم چون خامه فروزن و شــیر
خشــک نیز در کشــورهای اوراســیا با
افزایش تقاضا مواجه شده است.
وی ادامه داد :با تمهیدات اندیشــیده
شده تجهیزات مورد نیاز برای تولید شیر

کندانس فراهم شــده است و با توجه به
نیاز بازارهای صادراتی در آینده نزدیک
نســبت به تولیــد این محصــول اقدام
خواهیم کرد.
مدیر عامل پگاه فارس با تاکید بر اینکه
توسعه و نفوذ بیشتر دربازارهای صادراتی
عمده هدف این مجموعه در سال جهش
تولید است ،افزود :در همین راستا تمرکز
تمام عوامل بر توســعه خطــوط و تنوع
محصــوالت صادراتی با توجــه به ذائقه
کشورهای هدف است.
ثابت کردیم با اراده و برنامه ریزی می
توان از تحریم ها عبورکرد
محمد بــزم آراء در بخــش دیگری از
صحبت های خود با اشاره به راه اندازی
موفقیت آمیز خط بسته بندی استریل ،از
افزایش تولید روزانه  ۲۰تنی محصوالت
استریل (فرادما) در این شرکت خبر داد.
وی با تاکید بــر اینکه با برنامه ریزی و
اتکا به دانش فنی متخصصان داخلی می
توان از سد تحریم عبور کرد ،افزود :خط
استریل با استفاده از توان داخلی بومی
سازی شده است.
مدیرعامل پگاه فارس کاهش ریسک
تولید به لحاظ کیفی ،افزایش ظرفیت و
تنوع تولید ،نفوذ در بازار محصوالت تک
نفره اســتریل ،کاهش هزینههای برون
ســپاری و قیمت تمام شده محصول را
از نتایج بومی سازی خط استریل عنوان
و تاکید کرد با بهــره برداری از این خط
شاهد تحقق اهداف شرکت در راستای
افزایش تولید و صادرات خواهیم بود.

دبیر انجمن بیسکویت ،شیرینی و شکالت:

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

مرداد ماه 99
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عراق با شیوع کرونا گندم
بیشتری وارد میکند
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وزارت بازرگانی عراق برای حفظ امنیت غذایی کشــور  ۳.۵۶میلیون تن گندم داخلی از زمان آغاز
فصل برداشت در ماه آوریل خریداری کرده است ولی الزم است یک میلیون تن گندم وارد کند
تا بتواند ذخایر غالت خود را در بحبوحه بحران کرونا تقویت کند.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از گرینمارت ،عراق با توجه به نگرانی
های موجود در زنجیره عرضه مواد غذایی در بحبوحه اختالل های ایجاد شــده توسط
ویروس کرونا ،ذخایر گندم خود را افزایش می دهد .وزارت بازرگانی عراق برای حفظ
امنیت غذایی کشور  ۳٫۵۶میلیون تن گندم داخلی از زمان آغاز فصل برداشت در ماه
آوریل خریداری کرده است .وزارت کشاورزی عراق انتظار دارد تولید گندم این کشور
در سال جاری میالدی به  ۶میلیون تن برسد .ولی الزم است یک میلیون تن گندم
وارد کند تا بتواند ذخایر غالت خود را در بحبوحه افزایش نگرانی ها در مورد بحران
کرونا تقویت کند .وزارت کشاورزی آمریکا پیشبینی کرده تولید گندم عراق به خاطر
کمبود بارندگی تا  ۶میلیون تن کاهش یابد .به عالوه ،تاثیر همه گیری ویروس کرونا
و محدودیت های به وجود آمده برای بخش حمل و نقل ،توانایی کشاورزان برای زراعت
را پایین آورده اســت .کمبود بارندگی هم میزان تولید گندم و جو را در هر واحد از زمین
های کشاورزی پایین آورده اســت و برای حفظ تولید باید مقدار زمین زیر کشت را افزایش
داد .در نتیجه انتظار میرود واردات گندم عراق در  ۲۰۲۰-۲۱برابر با  ۲٫۷میلیون تن باشد یعی
Magazine
Foodقبل .همچنین پیشبینی میشود تولید جو از  ۱٫۶۵میلیون تن در
Industryسال
نسبت به
 ۱۷درصد افزایش
 ۲۰۱۹-۲۰به  ۱٫۶۷میلیون تن در  ۲۰۲۰-۲۱برسد .عالوه بر این ،مصرف مواد غذایی هم در آینده به خاطر
افزایش جمعیت باال میرود .کاهش شدید قیمت نفت در اثر پایین آمدن تقاضا به اقتصاد وابسته به نفت عراق فشار
آورده است .محدود شدن رفت و آمد های مرزی به خاطر ویروس کرونا زمان ترانزیت و هزینه حمل و نقل را باال
برده است .ولی جای امیدواری است که با توجه به توزیع خوب بارندگی در عراق در سال جاری ،دورنمای
توسعه کشاورزی در این کشور مثبت است .با توجه به این مسائل ،عراق تخمین می زند تا پاییز ۲۰۲۰
ذخیره کافی گندم در اختیار داشته باشد .دولت عراق با عرضه گندم ،نفت و شکر از طریق سیستم
توزیع عمومی ،یک برنامه جدید توزیع پول نقد را هم آغاز کرده است.
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تداوم صادرات غالت روسیه
با وجود شیوع ویروس کرونا
روسیه در فصل زراعی  ۳۵.۲ ، ۲۰۱۸-۲۰۱۹میلیون تن گندم به بازارهای جهان
عرضه کرد .صادرات گندم روسیه در فصل قبل از آن به رکورد  ۴۰.۴۴۹میلیون تن
رسیده بود.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،به نقل از راشا تودی ،دفتر آمار فدرال
روسیه اعالم کرد انتظار می رود صادرات غالت این کشور در فصل زراعی جاری به
 ۴۱٫۷میلیون تن برسد .عرضه گندم روسیه به بازارهای جهانی احتماالً  ۳۳٫۲میلیون
تن خواهد بود .این رقم همان چیزی است که متخصصان صنعت قبل از همه گیری
ویروس کرونا پیش بینی کرده بودند .این متخصصان در ماه فوریه اعالم کردند صادرات
غالت روسیه بین  ۳۲تا  ۴۲میلیون تن خواهد بود.
روسیه در فصل زراعی  ۳۵٫۲ ، ۲۰۱۸-۲۰۱۹میلیون تن گندم به بازارهای جهان
عرضه کرد .صادرات گندم روسیه در فصل قبل از آن به رکورد  ۴۰٫۴۴۹میلیون تن
رسیده بود .وزیر کشاورزی روسیه گفت ارقام صادرات در سال جاری باالتر خواهد
بود حتی با این که آمار تجارت دوجانبه با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در
ماههای مه و ژوئن شامل نمی شود .وی گفت «:تخمین می زنیم صادرات غالت در
فصل زراعی گذشته حداقل  ۴۳میلیون تن باشد» .وزارت کشاورزی روسیه انتظار
دارد برداشت غالت این کشــور در سال جاری میالدی به  ۱۲۲٫۵میلیون تن برسد
که  ۷۵میلیون تن آن را گندم تشکیل می دهد .تولید غالت روسیه در سال گذشته

برابر با  ۱۲۰٫۶میلیون تن بود .روسیه صادرات غالت را بین ماههای آوریل تا جوالی
محدود کرد تا جلوی افزایش قیمت داخلی این محصول را در بحبوحه بحران کرونا
بگیرد .روسیه صادرات برخی غالت مانند گندم ،جو ،ذرت و چاودار را محدود و اعالم
کرد عرضه این محصوالت نباید بیشتر از  ۷میلیون تن باشد.
تولید کشاورزی روسیه  ۲۰درصد طی  ۶سال گذشته افزایش یافته است .این کشور
به خاطر برداشت باال و قیمت های جذاب ،بیش از نیمی از بازار جهانی گندم را طی
سال های اخیر به دست آورده و تبدیل به بزرگترین صادر کننده غالت در جهان شده
است .سهم روسیه از بازار جهانی گندم از اوایل دهه  ۲۰۰۰چهار برابر شده است.
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شیوع ویروس کرونا لطمه ســنگینی به کارکنان کارخانههای گوشت قرمز و
سفید آمریکا زده و بیش از  ۱۷هزار نفر در این بخش طی ماههای آوریل و مه
به کووید  ۱۹مبتال شده و  ۱۰۰نفر جانشان را از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،در بسیاری از نقاط روستایی آمریکا ،مراکز بستهبندی گوشت
به کانون اصلی شیوع ویروس کرونا تبدیل شــدهاند زیرا کارکنان مجبورند به
مدت طوالنی در فضای بسته و در نزدیکی یکدیگر کار کنند.
مراکز کنترل و پیشــگیری از بیماری آمریکا در گزارشی که بر پایه اطالعات
دپارتمانهای سالمت  ۲۳ایالت تا  ۳۱ماه مه بود ،اعالم کرد در ماههای آوریل و
مه بیش از  ۱۷هزار نفر از کارکنان کارخانههای گوشت قرمز و سفید به بیماری
کووید  ۱۹مبتال شده و حدود  ۱۰۰نفر جانشان را از دست دادند.
در میان موارد به ثبت رسیده ۸۷ ،درصد مربوط به کارکنان گروههای
نژادی و قومــی اقلیت بوده اســت .طبق گزارش مراکــز کنترل و
پیشگیری از بیماری آمریکا ،همه کارخانههای گوشت به تست
گسترده ویروس کرونا اقدام نکردهاند ،بنابراین ممکن است
موارد زیادی گزارش نشده باشند.
کارخانههای گوشت اقدامات ایمنی مانند کنترل

نشــانههای ابتال در میان کارکنان ،فراهم کردن ماســک و مواد ضدعفونی و
اطمینان از ضدعفونی کردن ابزارها را به اجرا گذاشــتهاند .بر اســاس گزارش
رویترز ،محققان آمریکایی هشدار دادهاند استفاده از استراتژیهای پیشگیری
از ابتال در محیط کار برای کاهش موارد ابتال به بیماری کووید  ۱۹در میان اقشار
آسیبپذیری ضروری به شمار می رود.
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رئیس اتاق شیراز:

دولت ارز حاصل از صادرات را به قیمت بازار آزاد خریداری کند
رئیس اتاق شــیراز با اعتقاد به اینکه سیاســت
تنبیهی در هیچ اقتصادی راهحل مشــکالت نیست،
میگوید :اعــداد و ارقامی که راجع به بازگشــت ارز
صادراتی عنــوان میشــود واقعیت نــدارد؛ چراکه
قسمت عمده صادرات غیرنفتی به حاشیه کشورهای
خلیجفارس ،عراق و افغانستان انجام شده و این افراد ارز
را به صرافیها داده و ریال گرفتهاند.
اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور با
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به
تشریح ابهامات موجود در آمار اعالمشده از سوی بانک
مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد
ارزی خود را ایفا نکردهاند ،پرداختند .به گفته اعضای
این کمیته ،مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور
باز نگشــته ،حدود  ۸٫۷میلیارد دالر است که از این
رقم تنها  ۲٫۵میلیارد دالر متعلق به بخش خصوصی
واقعی است.
در این نشست محمدرضا انصاری ،نایبرئیس اتاق
ایران هم گفت امروز میگوینــد  ۲۷٫۵میلیارد دالر
ارز صادراتی به کشــور برنگشــته ولی باید درباره آن
دقیق شد.
جمال رازقی جهرمــی میگوید :اگرچه بارها بخش
خصوصی درباره سیاستهای ارزی دولت از همان اول
انتقاد کرد ،راهکار ارائه داد ولی همچنان دولت و بانک
مرکزی بر سیاستهای نادرست خود تاکید دارند.
رازقی جهرمــی میگویــد :تجربه نشــان داده با
سیاستهای تنبیهی در هیچ اقتصادی در دنیا اتفاق
مثبتی نیفتاده و نمیافتد .اعداد و ارقامی که راجع به
بازگشت ارز صادراتی عنوان میشــود واقعیت ندارد.
تولیدکننده صادراتــی ،ارز کاالی صادراتی خود را به
کشــور برگردانده اســت؛ آنهایی که به کشور عراق،
افغانستان و سایر کشورهای حاشیه خلیجفارس صادر
میکنند ،ارز خود را به صرافیها دادهاند.

رئیس اتاق شــیراز ادامه میدهد :دلیل این کار این
است که آنها نمیتوانستند به آن صورتی که موردنظر
دولت بوده ،به دلیل محدودیتهای بانکی ارز خود را
از طریق سیستم مبادالت بانکی به کشور بازگردانند.
مابقی صادرکنندهها که کاالی خــود را به بقیه نقاط
دنیا فرستادهاند ،بیشترین حجم صادرات غیرنفتی ما به
کشورهای حاشیه خلیجفارس انجام میشود .آنهایی
که به بقیه جاهای دنیا صادرات انجام دادهاند یا کاال وارد
کردهاند و یا باید کاال وارد کنند.
به گفته عضــو هیات نماینــدگان اتاق ایــران اگر
صادرکنندهای داشته باشیم که کاال صادر کرده و ارز آن
را وارد نکرده ،دیگر وجود ندارد؛ اگر صادرکنندهای پیدا
کردند که ارز خود را وارد نکرده او رفته است .تهدیدها
اثرات عجیبوغریبی روی صادرکننده دارد .اســامی
همه تولیدکنندههای استان فارس در لیستی که توسط
بانک مرکزی ارائهشده ،هست؛ دولت میخواهد در سال
جهش تولید همه واحدهای تولیدکننده را تعطیل کند؟
مدیرعامل شرکت ب آ تصریح میکند :دولت خودش
نمیتواند ارز خود را وارد کنــد ،آنوقت صادرکننده

چگونه ارز خود را وارد کنند .از طرف دیگر دولت باید
ارز صادرکننده را به قیمت روز از آنها خریدار کند؛ اگر
چنین کند اینها هم نیاز ارزی دولت را تأمین میکنند.
صادرکننده حاضر نمیشــود امکانات مورد نیاز خود
را با ارز آزاد تأمیــن کند و ارز خود را به قیمت نیمایی
عرضه کند.
رازقی جهرمــی تاکید میکند البته اصل داســتان
این است که امکان بازگشــت ارز برای دولت و بخش
خصوصی وجود ندارد؛ قسمت عمده صادرات غیرنفتی
به حاشیه کشــورهای خلیجفارس ،عراق و افغانستان
انجام میشود و این افراد ارز را به صرافیها داده و ریال
گرفتهاند .درک این مسئله خیلی ساده است .دولت در
کره جنوبی ،چین و عراق و غیره پول دارد ولی امکان
بازگشت آن وجود ندارد.
او راهکار را خرید ارز صادرکننده با قیمت بازار آزاد
میداند نه به قیمت نیمایی؛ در چنین شرایطی اص ً
ال
نیاز به سیاست تشویقی هم نیست .اگر دولت ارز را به
قیمت آزاد بخرد ،کسی که ارز دارد به هر طریقی سعی
میکند ارز خود را به کشور وارد کند و به دولت بفروشد.

تعطیلی هفتاد واحد تولید کننده کنسرو ماهی در نتیجه عدم تخصیص ارز
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،به نقل جهت واردات ،ارزی تخصیص نیافته و یا ارز حاصل از صادرات به آن ها تحویل داده
از روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران؛ محمد نشده است و در حال حاضر ماهی وارداتی کارخانجات تولیدکننده ،در گمرکات
Food Industry
درانتظار ترخیص می باشد که این امر روزانه هزینه های سنگین سربار نظیر
Magazineکشور
میررضوی دبیر ســندیکا پیرو برگزاری جلسه کمیته
فنی صنعت کنســرو آبزیان در فضای اســکایپ و با دموراژ را به تولیدکنندگان تحمیل می نماید که تحمل این هزینه ها قطعا قیمت
مشارکت تولید کنندگان مطرح کنسرو ماهی کشور  ،تمام شده و نهایتاً قیمت مصرف کننده ی کاال را افزایش داده و همچنین در کیفیت
در نتیجه پیگیری درخواســت های اعضــا پیرامون ماهی اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت و همین طور باعث خدشه دار شدن اعتبار
وضعیت نگران کننده این صنعت بویژه کمبود شدید معامالتی شرکت های داخلی با طرف های خارجی خواهد شد .ایشان خاطر نشان
ماهى و عدم تخصیص ارز نیمایى به واردات تون ماهیان با ارسال یک نامه به دکتر کردند چنانچه این مهم به موقع صورت نگیرد باعث تعطیلی بیش از ۷۰کارخانه
جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری اســامی ایران عنوان کرد از آن جا که صاحب نام و مطرح کشور که مدتهاست پرونده ثبت سفارش آن ها به بانک های
Food Industry Magazine
ماههاست توسط بانک های عامل به شرکت های تولیدکننده کنسرو ماهی تون عامل ارائه گردیده و در انتظار تخصیص ارز می باشند خواهد شد.
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نامه درخواست مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران به جهانگیری

تفاوت ارز دولتی و آزاد که قرار است کره وارد کشور گردد به این اتحادیه
پرداخت و در مقابل کره به صورت مجانی به ستاد تنظیم بازار تحویل گردد
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حاضر متوقف گردیده است.
از طرفی شنیده می شود که قرار است ارز ۴۲۰۰
تومانی جهــت واردات گره اختصاص داده شــود.
اینجانب بعنوان نماینده دامداران کشور تقاضا دارم
از خروج ارز از کشور که در حال حاضر با محدودیت
های فراوران روبرو اســت جلوگیــری و تفاوت ارز
دولتی و آزاد را به هر میزان که قرار است کره وارد
کشور گردد به این اتحادیه پرداخت و در مقابل کره
به صورت مجانی به ستاد تنظیم بازار تحویل گردد.
براساس آمارهای موجود در سال گذشته مقدار
 ۱۴۳۹۶تن کــره بــه ارزش ۰۰۰/۹۷۳/۹۰دالر
وارد کشور شده اســت .برای تولید کره از شیر۲/۳
چربی نیاز به  ۳۶۰هزار تن شــیرخام می باشد که
عالوه برتولید کره مورد نیاز حــدود  ۳۰هزار تن
شیرخشک نیز استحصال خواهد شد.

برای پرداخت بهای این مقدار شــیر با احتساب
قیمت شــیر خام هر کیلوگرم  ۲۹۰۰۰هزار ریال
مبلغ ۰۰۰/۴۴۰/۱۰میلیون ریــال هزینه خواهد
گردید که از محل اختالف قیمت ارز پرداخت می
گردد .با این عمل با ایجاد انگیزه به دامداران اوال”
موجب افزایش تولید شــیرخام خواهد شد و ثانیا”
عرضه و تقضای شیر خام به تعادل خواهد رسید و
عالوه بر اینکه دامداران متضرر نمی شوند لبنیات
به مقدار کافی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
در صورت تایید جزئیات این پروژه با عدد و رقم به
استحضار خواهد رسید.
با تشکر
سعید سلطانی سروستانی
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های
کشاورزی دامداران ایران

جناب آقای مهندس محسن احتشام

مدیرعامل محترم گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران

در گذشت خواهر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و برایتان صبر و شکیبایی و برای آن مرحومه شادی روح و علو
درجات از خداوند متعال مسئلت داریم.
گروه رسانه ای صنعت غذا
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سعید سلطانی سروستانی در نامه ای از معاون
اول رئیس جمهور خواست تفاوت ارز دولتی و آزاد
را به هر میزان که قرار است کره وارد کشور گردد به
اتحادیه دامداران پرداخت و در مقابل کره به صورت
مجانی به ستاد تنظیم بازار تحویل گردد.
بــه گزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا،
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشــور در نامه ای در
اختیار خبرنگار ما قرار داده پیشنهاداتی در خصوص
جلوگیری خروج ارز از کشور و حمایت از دامداران
قرار داده است که متن آن به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
احتراما همانگونه که مستحضرید صادرات بعضی
ازمحصوالت کــه امکان تولید آنبیــش از مصرف
داخلی وجود داردبهترین ســوپاپ اطمینان برای
تولیدکنندگان به شمار می رود.
علیرغم سیاست کالن دولت محترم و فرمایشات
مقام معظم رهبری در حمایت از تولید،متاســفانه
تصمیمات و اقدامات در مدیریــت میانی به گونه
ای اســت که حمایت از واردات به مراتب بیشتر از
صادرات است که ادامه آن به مرور باعث نابودیتولید
و ورشکستگی تولیدکنندگان خواهد شد.
علیرغــم پی گیری هــای انجام شــده در مورد
صادرات شــیر خشــک که در حال حاضر بیش از
 ۵۳هزار تن در انبار کارخانجات موجود بوده و این
موضوع باعث شــده که اوال”کارخانجات دریافت
شــیر دامداران را محدود و ثانیا” بــه علت بلوکه
شدن نقدینگی نتوانند بهای شــیر دریافتی را به
موقع پرداخت نمایند که متاسفانه علیرغم تصویب
صادرات آن در مرحله اول به کندی انجام و در حال
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ا خبـا ر
مدیر ملی طرح تکاپو:
زعفران ایران را ۳۰۰
دالر میخرند ۷۰۰۰
دالر میفروشند
مدیر ملی طرح تکاپــو گفت :در حال حاضر برای هــر کیلو زعفران
ایرانی تنها  ۳۰۰دالر پرداخت می کنند اما همان خریداران در بازارهای
جهانی ،زعفران را به قیمت هر کیلوگرم حداقل  ۷۰۰۰دالر می فروشند.
رضا تازیکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت زعفران
صادراتی ایران از  ۴۰۰۰دالر در  ۱۰ســال پیش به  ۳۰۰دالر در سال
 ۹۹رسیده است ،اظهار داشت :متأسفانه هم اکنون هر کیلوگرم زعفران
صادراتی ایران به طور میانگین بیــن  ۳۰۰تا حداکثر  ۴۰۰دالر صادر
میشود.
مدیر ملی طرح تکاپو (توســعه کسب و کار و اشــتغال پایدار) اضافه
کرد :این در حالی است که در سالهای  ۱۳۸۸تا  ،۱۳۹۰هر کیلوگرم
زعفران ایرانی بین  ۴۰۰۰تا  ۵۰۰۰دالر صادر میشد .از طرفی ،قیمت
نهایی خرده و عمده فروش زعفران در بازارهای جهانی از سال ۱۳۹۰
تاکنون بین  ۵تا  ۷هزار دالر در هر کیلوگرم زعفران بوده و هیچ تفاوتی
در قیمت نهایی زعفران اتفاق نیفتاده است.
تازیکی ادامــه داد :در واقع ،با افزایش قیمت دالر در داخل کشــور،
قیمت زعفران صادراتی کشور کاهش یافته است؛ یعنی بازار جهانی و
خریداران خارجی زعفران که  ۸ســال پیش حاضر بوده اند به ازای هر
کیلو زعفران ۶۰۰۰ ،دالر پرداخت کنند ،در حال حاضر برای هر کیلو
زعفران ایرانی تنها  ۳۰۰دالر پرداخت میکنند اما همان خریداران در
بازارهای جهانی ،زعفران را بــه قیمت هر کیلوگرم حداقل  ۷۰۰۰دالر
به فروش میرسانند و سودی در حدود  ۶۷۰۰دالر در هر کیلو زعفران
نصیب واسطه یا فروشنده نهایی زعفران در خارج از کشور میشود.
به گفتــه وی مصرف کننده نهایی در بازارهــای بین المللی زعفران
ایرانــی را به قیمت هر کیلوگــرم باالی  ۱۰۰میلیــون تومان دریافت
میکند ،در حالیکه هــر کیلوگرم زعفران در ایــران به زحمت به ۱۰
سود اصلی زعفران ایران به جیب دالالن
میلیون تومان میرسد .در واقع
Food Industry Magazine
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بین المللی زعفران میرود .تازیکی ادامه داد :یکی از مهمترین دالیل
این موضوع ،آن اســت که عمده خریداران خارجی زعفران ایرانی ،در
واقع ایرانیان خارج از کشور هستند که زعفران را از صادرکنندگان این
محصول به صورت ریالی خرید میکنند.
این مقام مسئول گفت :تدبیر و سیاست گذاری برای رفع این مشکل
از آنجا دارای اهمیت اســت که فروش زعفران بــه صورت دالری و به
قیمتهای واقعی ،اوالً موجب افزایش چشمگیر قیمت و ارزش زعفران
صادراتی کشــور به میزان حداقل  ۱۰برابر فعلی میشــود و از طرفی
موجب افزایش ارزش و سود در تمام زنجیره ارزش زعفران از مزرعه تا
صادرات خواهد شد ،به طوری که میزان سودآوری هر بخش از زنجیره
ارزش زعفران بیش از  ۸برابر شده و ضمن افزایش ارزآوری برای کشور،
موجب اشتغال بیشتر ،رونق و افزایش سطح معیشت و رفاه کشاورزان و
فعالیت این زنجیره خواهد شد.
تازیکی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی در این حوزه افزود :راهکار
کوتاه مدت ،افزایش ســقف تعهــد ارزی برای صــادرات هر کیلوگرم
زعفران به  ۳۰۰۰دالر و راهکار میان مدت و بلند مدت ،تقویت و ایجاد
کنسرسیومهای مشترک صادراتی متشکل از شرکتهای صاحب برند
صادراتی و حمایت از حضور در بازارهای بین المللی و زنجیره فروش به
صورت خرده فروشی زعفران است.
وی اعطای تسهیالت به شرکتهای ســرمایه گذاری در حوزه تولید
محصوالت جانبی و ترکیبی زعفــران را از دیگر راهکارها عنوان کرد و
گفت :اعطای سوبسید و تحقیق برای شــرکتهایی که بتوانند با عقد
قرارداد با فروشگاههای زنجیرهای بین المللی یا برندهای بین المللی در
بازار نهایی و خرده فروش بــا برند خود یا برندهای بین المللی فعالیت
کنند ،از دیگر راهکارهاست.
تازیکی تصریح کرد :نکته این اســت که با توجه به اینکه بیش از ۹۰
درصد زعفران جهان توسط ایران تولید میشود ،افزایش قیمت صادراتی
زعفران و اجبار به این موضوع ،مشکلی در صادرات این محصول ایجاد
نخواهد کرد ،زیرا قیمت نهایی زعفران کاهش نیافته است.

مرغ از  ۱۴تیر ماه
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ممنوعیت صادرات مرغ از  ۱۴تیر ماه به گمرکات کشور ابالغ شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بر اساس مصوبه ستاد
تنظیم بازار ،کلیه مجوزهای صادر شــده از سوی اتحادیه تخصصی در
خصوص صادرات مرغ ملغی شد.
در بخشنامه مربوطه با اشــاره به مکاتبه  ۱۲تیر ماه معاون بازرگانی
داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار آمده است ،با عنایت به تصمیم کارگروه
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تنظیم بازار مجوزهای صادره قبلی توســط اتحادیه مرغداران میهن
جهت صدور تخم مرغ از تاریخ  ۱۴تیر ماه ملغی گردیده است.
خواهشمند است دســتور فرمایید مراتب در اسرع وقت به گمرکات
اجرایی ابالغ گردد.

صادرات رب گوجه
فرنگی بشکه ای آزاد
شد

برنج های وارداتی تامین ارز شــده با نرخ  ۴۲۰۰تومانی مشروط به
تحویل کاال به دولت ترخیص میشوند.
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ترخیص برنج های
وارداتی با ارز ۴۲۰۰
تومانی به یک شرط
مجاز شد

در نشست کارگروه
سالمت و امنیت
غذایی مطرح شد؛
جلوگیری از پخت نان
سنگک با آرد تافتون
و لواش
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بالمانع بودن صــادرات رب گوجه فرنگی در احجام مختلف از جمله
رب اسپتیک (بشکه ای) تا پایان مهرماه  ۹۹به کلیه گمرکات اجرایی
ابالغ شــد .به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم علی اکبر
شــامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک با ارســال نامــه ای به کلیه
گمرکات اجرایی بالمانع بودن صــادرات رب گوجه فرنگی در احجام
مختلف از جمله رب اسپتیک( بشــکه های ) تا پایان مهرماه  ۹۹را
ابالغ کرد .این نوع بســته بندی یکی از انواع بسته بندی ها در زمینه
رب گوجه فرنگی است که محصول در بشکه های آبی رنگ اسپتیک
در وزن  ۲۳۰کیلو گرم تولید می شود.
رب اسپتیک یا همان فروش رب در احجام بزرگ است که صادرات آن
به این شکل ارزش افزوده پایینی برای کشور ایجاد می کند.
متن نامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک به گمرکات اجرایی در ذیل
مطلب آمده است .پیرو بخشنامه  ۲۹اسفند سال گذشته درباره صادرا
ت رب گوجه فرنگی به پیوســت نامه دفتر مقررات صادرات و واردات
وزارت صمت منظم به نامه کارگــروه تنظیم بازار عینا جهت آگاهی و
اقدام طبق مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه قوانین  ،مقررات و ضوابط
جاری ارسال می گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمدرضا کالمی
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت و دبیر
کارگروه تنظیم بازار با ارســال نامهای به معاون امور گمرکی گمرک
جمهوری اسالمی ایران با موضوع ترخیص برنج های تامین ارز شده با
نرخ  ۴۲۰۰تومانی مشروط به تحویل کاال به دولت نوشت :احتراماً پیرو
تصمیمات نود و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار ،ضرورت تسریع
در تامین ترخیص و توزیع برنج و سهم این کاال در سبد مصرفی خانوار
ایرانی مقرر گردید با توجه به تغییر نرخ ارز آن ،ترخیص محمولههای
برنج وارداتی که قبل از این با نرخ  ۴۲۰۰تومانی تامین ارز شــده اند
در صورت تحویل کاال به شــرکت بازرگانی دولتی ایران (برای ذخایر
اســتراتژیک) یا به شــبکههای توزیع تحت نظارت با مجوز دبیرخانه
کارگروه تنظیم بازار با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولید کنندگان مشمول پرداخت مابه التفاوت نخواهند بود.
ابالغیه مورخ  ۱۹خرداد سال جاری در خصوص تعیین مابه التفاوت
ترخیص برنج با ارز نیما نیز با درج اطالعات کامل انبار مقاصد و بدون
نیاز به مجوز صورت پذیرد و تمام محموله های تامین ارز شده با نرخ
 ۴۲۰۰تومان با اعالم انبار شــرکت بازرگانی دولتی ایران برای مقصد
تخلیه و با نامه رسمی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران مبنی
بر طی فرآیندها برای تحویل کاال به دولت و یا حواله این حوزه جهت
توزیع در شبکه تحت نظارت و با قیمت مصوب انجام گیرد.
به هیچ عنوان با نامه بانکهای عامل مبنی بر پرداخت علی الحساب
مبلغ  ۴۸۰۰تومان به عنوان ما بــه التفاوت کاال ترخیص نگردد لذا بر
اساس مراتب فوق مجددا تاکید می گردد مصوبات قبلی در خصوص
دریافت مابه التفاوت شامل کاالی برنح نیست و بانکهای عامل با توجه
به بخشنامه مورخ  ۱۹خرداد سال جاری ابالغی به بانک مرکزی نسبت
به رفع تعهد بر اساس اعالم کتبی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران
مبنی بر تحویل کاال به دولت میبایست اقدام نمایند.

ششمین نشست کارگروه صیانت از حقوق مردم در سالمت و امنیت
غذایی با حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی
و معاون دادستانی کل کشور و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در این نشست به بررسی برخی موضوعات
مرتبط با ســامت مردم از جمله برقراری تضمین برای تأمین یدات
پتاسیم مورد نیاز کارخانجات که در حال حاضر انحصاری شده است
و جلوگیری از تهیه نان سنگگ با آرد تافتون و لواش پرداخته شد.
همچنین در ششــمین نشســت کارگروه صیانت از حقوق مردم در
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ســامت و امنیت غذایی ،چگونگی برخورد قضائی با برگزار کنندگان
مراسم عزا و عروسی که موجب شدت شیوع کرونا می شود و نیز موضوع
ابالغ بخشنامه یکی از دادستان های کشور در خصوص مجرم دانستن
صاحبان عروسی و متوفی که اینگونه مراسم را برگزار می نمایند ،مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر گروه تحقیقات
انستیتو تغذیه کشور:
می خواهیم تاثیر کرونا
بر مشکالت غذایی را
به حداقل برسانیم
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دارند ،در حال کار کردن هستیم.
مدیر گــروه تحقیقات سیاســتگذاری و برنامه ریزی غــذا و تغذیه
انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ،درباره سند جامع
امنیت غذا و تغذیه که در سال  ۹۱نوشته شده و طی سال های اخیر این
سند ارزشیابی شده است تا شاهد میزان موفقیت سند در بهبود تغذیه
جامعه باشــیم ،گفت :با توجه به تحریم های کشور در حال بررسی بر
روی امنیت غذایی هســتیم که چه مداخله ای در خصوص امنیت غذا
و تغذیه می توانیم انجام بدهیم تا دسترسی جامعه ما به غذای سالم و
کافی باالتر برود.

رییس کمیسیون
کشاورزی و صنایع
تبدیلی اتاق
بازرگانی تهران:
اروپاییها مشتری
پروپا قرص کشمش
و پسته ایرانی

مدیر گروه تحقیقات انســتیتو صنایع غذایی کشور ،گفت :به دنبال
مداخالتی هســتیم که تاثیرگذاری کرونا ویروس و مشکالتی که برای
امنیت غذایی مردم به وجودآورده است را به بتوانیم به حداقل برسانیم.
فرشچیان گفت :محصوالت ایرانی مانند کشمش ،خرما و پسته کیفیت
به گزارش خبرگزاری مهر ،فاطمه محمدی نصرآبادی ،افزود :در حال
باالیی دارند به همین دلیل کشورهای شرق آسیا ،اروپایی ،خلیج فارس
حاضر تحقیقاتی در خصوص تاثیرگذاری کرونا ویروس بر روی امنیت
و اوراسیا متقاضی دریافت این کاالها هستند.
غذا داریم که بسیاری از اطالعات خود را از طریق پرسشنامه آنالین انجام
احمدرضا فرشچیان رییس کمیسیون کشــاورزی و صنایع تبدیلی
می دهیم و این روش محدودیت هایی را به دنبال دارد و شاید همه اقشار
اتــاق بازرگانی تهــران در گفت و گــو بــا خبرنگار صنعت،تجارت و
جامعه را پوشش ندهد.وی ،درباره فعالیت های تحقیقات سیاستگذاری
کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،در خصوص صادرات
و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی
خشکبار ،گفت :با وجود اینکه صادرات خشکبار از جمله عمدهترین اقالم
کشور ،بیان کرد :وظیفه این گروه فراهم آوردن شواهد پژوهش محور
صادرات سنتی کشورمان محسوب میشود ،اما مدتی است این امر سیر
جهت ارتقای غذا و تغذیه جامعه اســت و اینکــه راه حل هایی را برای
نزولی به خود گرفته است و صادراتمان در زمینه خشکبار کاهش یافته
بهبود وضعیت تغذیه مردم ارایه دهد که مهمترین و بیشترین جنبه ای
است .رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران
که این گروه بر روی آن کار کرده ،امنیت غذا و تغذیه است.مدیر گروه
بیان کرد :عدم شفافیت در مقررات برگشت ارز عاملی است که صادرات
تحقیقات سیاســتگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات
خشکبار را با مشکل مواجه کرده است.
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ،گفت :امنیت غذا و تغذیه به این مفهوم
کرونا یکی از اصلی ترین دالیل اُفت صادرات خشکبار است که ضربه
است که شــرایطی را در جامعه فراهم کنیم تا مردم در همه زمان ها
های اقتصادی زیادی به کشــور وارد کرد.فرشــچیان ادامه داد :پسته،
بتوانند به غذای کافی و ریزمغذی های موردنیاز و زندگی سالم و فعال
کشمش و خرما بیشترین خشکباری هستند که صادر می شد و ارزآوری
دسترسی داشته باشند .این در حالی اســت که بسیاری از کشورها بر
خوبی برای کشور داشت .این دسته از محصوالت در کشور به وفور وجود
روی این مسئله کار می کنند.
دارد و می توان آنها را صادر کــرد و عالوه بر این به اقتصاد کمک کرد.
نصرآبادی ادامه داد :یکی از مواردی که در سال های اخیر بر روی آن
این مقام مسئول با بیان اینکه کشورهای همسایه متقاضی در واردات
کار کردیم ،تاثیر سیاست های مختلف دولت بر روی امنیت غذا و تغذیه
خشکبار ایرانی هســتند ،گفت :محصوالت ایرانی مانند کشمش ،خرما
مردم ایران بوده اســت که یکی از این سیاست ها که در کشور مشهور
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کیفیت باالیی دارند به همین دلیل کشــورهای شرق آسیا،
و پســته
بوده ،تبدیل سیاست یارانه کاالیی به یارانه نقدی است که متاسفانه این
اروپایی ،خلیج فارس و اوراسیا متقاضی دریافت این کاالها هستند اما
مورد در گروه تحقیقات سیاســتگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه بر
هم اکنون کرونا این صادرات را متوقف کرده است.
امنیت غذای مردم موثر نبوده و حتی در مواردی نا امنیت غذا را افزایش
رییس کمیســیون کشــاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران
داده است.
بیان کرد :در آمدی که از صادرات محصوالت کشاورزی بدست می آید
وی اظهارکرد :ما همچنان بر روی امنیت غذا و تغذیه و البته جنبه های
بهترین کمک برای دولت و اقتصاد است .اگر همکاری های الزم در این
دیگری همچون سیاست های ایمنی غذایی ،سیاست های آموزش و
زمینه صورت گیرد می توانیم این محصول را صادر کنیم.
پرورش برای وضعیت غذایی دانش آموزان و… ،که همکاران فعالیت
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معاون امور بازرگانی
و توسعه تجارت
سازمان صمت تهران:
اختصاص بیش از ۵۸
هزار تن شکر سفید
به تهران
برای تامین شکر مورد نیاز خانوار ،صنف و صنعت تهران در تابستان
بیش از  ۵۸هزار و  ۸۸۴تن شکر سفید اختصاص پیدا کرد.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی ،به نقل از سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان تهران؛ مجتبی شیر قاضی با اعالم این خبر افزود :شکر
مصارف خانوار (توزیعی و صنفی) در قالب بسته بندی یک کیلوگرمی
به قیمت مصوب  ۸۷۰۰تومان عرضه خواهد شد.
وی درادامــه گفت :مراکز توزیعی این کاال ،از طریق فروشــگاههای
زنجیره ای ،صنوف منتخب ،فروشــگاههای دولتی و سازمان میادین
میوه و تره بار در سطح استان است.
شــیر قاضی تصریح کرد:کمبودی در تامین مایحتاج ضروری مردم
وجود ندارد و با تدابیر صورت گرفته به صورت فصلی و موردی کاالها
درشبکه توزیعی عرضه خواهد شد.

بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار ،تخممرغ ،گوشت مرغ ،روغن،
لوازم خانگی ،حبوبات و فوالد به عنــوان اقالم حائز اهمیت به منظور
تشدید بازرسیها تعیین شدند.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی ،بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم
بازار ،شش قلم کاال شامل تخممرغ ،گوشت مرغ ،روغن ،لوازم خانگی،
حبوبات و فوالد به عنوان اقالم حائز اهمیت به منظور تشدید بازرسیها
تعیین شدند .بر این اســاس ،احتکار ،اختفاء و امتناع از عرضه ،اعالم
موجودی و رعایت قیمت مصوب از جمله نکاتی است که بازرسان در
بازرسیهای خود از بازار و واحدهای تولیدی ،لحاظ خواهند کرد.

رئیس انجمن
تولیدکنندگان برنج:
سه برابر شدن
قیمت برنج جفا به
مصرفکنندگان
است /سازمانهای
نظارتی در خوابی
هستند که با صد
پتک بیدار نمیشوند
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مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران
با اشاره به تصویب تشکیل کمیته اقدام صادراتی در کمیته کارشناسی
شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی از نهایی شدن دستورالعمل اجرایی
کمیته اقدام صادراتی و ابالغ آن در چند روز آتی خبر داد.
بــه گزارش صنعت غذا و کشــاورزی ،به نقل از ســازمان توســعه
تجارت ایران ،احســان قمری با اعالم این خبر اظهار داشت :براساس
دســتورالعمل اجرایی کمیته اقــدام صادراتی که با امضای روســای
اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،اتاق تعاون ایران،
اتاق اصناف و توسط معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس کل
سازمان توســعه تجارت ایران ابالغ خواهد شــد ،مشکالت واحدهای
صادراتی به ویژه بنگاههای کوچک و متوســط که با قوانین باالدستی

فهرست کاالهای
اولویتدار به منظور
تشدید بازرسی در
بازار اعالم شد
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دستورالعمل اجرایی
کمیته اقدام صادراتی
نهایی شد

در تعارض نباشد ،مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قانونی اتخاذ
خواهد شد.
وی افزود :تاکنون سه جلسه از کمیته اقدام صادراتی برگزار شده و
در این جلســات ،ضمن تدوین و تصویب شاخصهای اجرایی کمیته،
درخواســتهای تعدادی از واحدها به دبیرخانه کمیته ارسال شده و
مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته است.
قمری تأکید کرد :صادرکنندگانی که در فرایند صادرات با مشــکل
مواجه میشوند ،میتوانند موارد خود را از طریق اتاقهای عضو کمیته
به کمیته اقدام صادراتی منعکس کنند.
مسئول دبیرخانه کمیته اقدام صادراتی در پایان گفت :از سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها نیز انتظار میرود با هدف تمرکز زدایی
و حل مشکالت صادرکنندگان ،با حضور دستگاههای استانی ،نسبت به
تشکیل کمیته اقدام صادراتی استانی اقدام کنند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج اظهار داشت :این سه برابر شدن
قیمت برنج جفا بــه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اســت و بنده
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تعجب میکنم که چرا سازمانهای نظارتی در خوابی هستند که با صد
پتک بیدار نمیشوند؟جمیل علیزاده شایق در گفتوگو با ایلنا در مورد
افزایش قیمت برنج و سه برابر شدن آن ،گفت :متاسفانه کسانی که ادعا
میکنند دلسوز مردم هســتند در این افزایش قیمت تاثیر دارند .اصال
چرا باید قیمت برنج امروز سه برابر شده باشد در حالی که واردکنندگان
ارز دولتی در اختیار دارند .شاید امروز شرایط کشور به گونهای باشد که
دیگر ارز دولتی تخصیص نیابد اما در گذشــته این کار صورت گرفته و
واردات برنج با ارز آزاد اصال قابل پذیرش نیست .وی ادامه داد :همچنین
دولت تعرفه واردات برنج را از  ۴۰درصد به  ۱۶درصد ،ســپس به ۱۰
درصد و در هفته گذشته نیز به  ۴درصد کاهش داده است .دلیل سوم که
نباید قیمت برنج افزایش یابد ،این است که براساس سایت فائو ،قیمت
برنج صادراتی در  ۱۰سال گذشته به دلیل تغییر الگوی مصرف کاهش
یافته است .به خصوص در مورد برنجهای وارداتی ما که از نظر کیفیت با
کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه تفاوتهای زیادی دارد.
رئیس انجمــن تولیدکنندگان برنج تصریح کــرد :بنابراین با در نظر
گرفتن این شرایط ،این سه برابر شدن قیمت برنج جفا به تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان اســت و بنده تعجب میکنم که چرا ســازمانهای
نظارتی در خوابی هستند که با صد پتک بیدار نمیشوند؟
شایق خاطرنشان کرد :براساس مصوبه دولت ،واردات برنج از اول تیر
ماه تا اول آبان ممنوع است تا از نظر روانی تاثیر نامطلوبی بر تولیدکننده
نداشته باشد .متاسفانه در همین بازه زمانی ،واردکنندگان ادعا میکنند
که برنجهای مانده در گمرک در حال نابودی است و یا اگر اجازه ترخیص
داده نشود بازار متاثر میشود .اینگونه و با این ادعاها باالخره از یکی از
مقامات اجازه ترخیص میگیرند که نباید اینگونه باشد.
وی در مورد وضعیت تولیدکنندگان برنج مطلوب ارزیابی کرد و افزود:
در سه سال اخیر به دلیل سیل سال  ۹۷مناطق برنجخیز کشور از نظر
آب تامین هستند .یعنی در سه بهار سال  ۹۸ ،۹۷و  ۹۹مطلقا با کمآبی
روبهرو نبودیم و  ۶۲۰هزار هکتار از مناطق مستعد کشت آسیبی وارد
نشده است .همچنین تابستانهای پرآفتاب باعث شده تا برنج تولیدی
در این سه سال از نظر کمی و کیفی در رده باالیی قرار بگیرد به شرطی
که شوکهای اینگونه بر بازار وارد نشود.

مدیرکل دفتر
میوههای سردسیری
و خشک :ارزآوری
 ۱۶۴میلیون دالری
صادرات کشمش
ایران
مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از
ارزآوری  ۱۶۴میلیون دالری صادرات کشمش در سال گذشته خبر داد.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،
داراب حسنی با اشاره به آخرین آمار سازمان بین المللی انگور و فراورده
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های آن در سال  ،۲۰۱۸گفت :محصول انگور  ۷.۴میلیون هکتار از زمین
های قابل کشت دنیا را به خود اختصاص داده که سهم ایران از مجموع
سطح زیر کشت انگور در دنیا بالغ بر  ۳۰۸هزار هکتار است.
وی ادامه داد :از سطح زیر کشت  ۳۰۸هزار هکتاری انگور در کشورمان
 ۲۸۹هزار هکتار از آن بارور و بیش از  ۱۹هزار هکتار از آن غیر باروراست.
همچنین  ۷۵درصد از باغات انگور کشور آبی و  ۲۵درصد آن دیم است.
مدیرکل دفتر میوه های سردســیری و خشــک ،افــزود :ارزیابی تولید
محصول انگور در دنیا بیانگر افزایش تولیــد از میزان  ۷۴.۳میلیون تن
در سال  ۲۰۱۴به  ۷۷.۸میلیون تن در سال  ۲۰۱۸بوده و میزان تولید
در سال  ۲۰۱۸نسبت به سال  ۲۰۱۷رشد  ۶.۵درصدی داشته است.وی
تصریح کرد :چین با  ۱۱.۷میلیــون تن تولید ،ایتالیا با  ۸.۶میلیون تن و
آمریکا با  ۶.۹میلیون تن تولید ،رتبه اول تا ســوم تولید انگور را به خود
اختصاص دادهاند.حسنی بیان کرد :مهمترین محصول تولیدی از انگور
کشمش بوده و تولید آن در دنیا بیش از  ۱.۳میلیون تن در سال ۲۰۱۸
گزارش شده است.وی یادآور شد :در بین کشورهای عمده تولید کننده
محصول کشمش در سال  ،۲۰۱۸ایران با تولید متوسط  ۲۰۰هزار تن و
صادرات بیش از  ۱۲۰هزارتن در رتبه سوم تولید و صادرات پس از ترکیه
و آمریکا قرار گرفته اســت.مدیرکل دفتر میوههای سردسیری و خشک
درباره ارزآوری کشمش ،افزود :صادرات کشمش با ارز آوری بالغ بر ۱۶۴
میلیون دالر در سال  ۹۸سهم مهمی را از صادرات محصوالت کشاورزی به
خود اختصاص داده است؛ این میزان نسبت به سال  ۱۳۹۷حدود  ۶درصد
افزایش داشته است.وی با اشــاره به نام گذاری سال جاری توسط مقام
معظم رهبری به نام جهش تولید ،بیان کرد :پتانســیل افزایش صادرات
کشمش تا  ۱۵۰هزار تن برای سال جاری پیش بینی شده است.
حسنی با اشاره به اینکه میزان تولید انگور در کشور حدود سه میلیون
تن اســت ،به ارقام عمده تولیدی اشــاره کرد و افزود :ارقام غالب انگور
در کشور بی دانه ســفید و قرمز (حدود  ۸۰تا  ۹۰درصد) با کاربرد تازه
خوری است؛ البته تغییر ارقام به ارقام رومیزی با قابلیت ماندگاری باال در
سردخانه از طریق سرشاخه کاری انگور در اولویت قرار دارد.
وی افزود :استانهای فارس ،قزوین ،همدان ،خراسان رضوی ،آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی ،زنجان ،مرکزی به ترتیب به عنوان برترین های
تولید کننده محصول انگور در کشور هستند.حسنی بیان اینکه سطح زیر
کشت و تولید انگور در کشور از جایگاه باالیی در جهان برخوردار است،
گفت :کشورمان از نظر میزان عملکرد در واحد سطح و کیفیت محصوالت
تولیدشده در بخشــی از مناطق ،از حد مطلوب و ایدهآل فاصله دارد.وی
هزینه تمامشده برای تولید هر کیلوگرم محصول انگور را به علت سنتی
بودن روشهای کاشت ،داشت ،برداشت و پس از برداشت باال عنوان کرد
و گفت :این مهم موجب کاهش صرفه اقتصادی خواهد شد و توان رقابتی
را از تولیدکنندگان میگیرد.
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ادامه داد :پایین بودن عملکرد ،باال بــودن ضایعات و هزینه
حســنی
تمامشــده متأثر از عوامل مختلفی اســت که مهمترین مــورد آن نوع
سیســتم تربیت بوته تاک اســت.مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و
خشک با اشــاره به اجرای طرح فراز گفت :در این طرح ،توسعه انگور به
روش داربستی انجام میشــود و هدف از اجرای طرح فراز پایین آوردن
هزینههای کارگری به دلیل امکان اســتفاده از ماشــینآالت و افزایش
عملکرد در مقایسه با سیستم سنتی است.وی از دیگر مزایای اجرای طرح
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فراز را امکان مقابله با آسیبهای ناشی از سرما و تگرگ و حمله پرندگان
عنوان کرد و یادآور شد :کارایی این سیستم در نفوذ نور و جلوگیری از
آلودگی ناشــی از تماس میوه با خاک موجب افزایش کیفیت و کمیت
تولید محصول نیز میشود.

فروش پالنتین بجای
موز در برخی از
واحدهای فروش
ت این دو
میوه /تفاو 
میوه برای مردم قابل
تشخیص نیست

دبیر انجمن صنایع
لبنی :کارخانههای
لبنی نباشند خوراک
 ۸۰میلیون نفر را چه
کسی تامین میکند؟!
دبیر انجمن لبنی با بیان اینکه برای واردات کره در سال گذشته هیچ
انحصاری وجود نداشته اســت ،گفت :اگر کارخانجات لبنی نباشند چه
کسی می خواهند خوراک  ۸۰میلیون نفر را تامین کند؟!به گزارش صنعت
غذا و کشاورزی ،رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران در
گفتگو با رادیو عنوان کرد :اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی
در طی دو سال گذشته بارها درخواســت تک نرخی شدن ارز را داشته
است اما مجلس و نمایندگان با مخالفت ،ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات
سالهای  ۹۸و  ۹۹در نظر گرفتند .طبعاً دولت نیز از این مصوبات مجلس
پیروی میکند و اگر مجلس تک نرخی شــدن ارز را در دستور کار خود
قرار میداد دولت نیز آن را به اجرا در میآورد.وی ادامه داد :سال گذشته
ارز تخصیص یافته به کره توسط وزارت جهاد کشاورزی به جهت تنظیم
قیمت چربی در بازار برای واردات  ۴۵هزار تن کره به کارخانجات لبنی
اعالم شد و هیچ محدودیت و انحصاری برای دریافت آن توسط کارخانجات
وجود نداشت .این موضوع از سمت خود وزارت به تمام کارخانجات لبنی
اطالع داده شد و هر کارخانه بسته به میزان توان مالی خود اقدام به واردات
کره کرد.این فعال بخش خصوصی تصریح کرد :بعد از گذشت  ۴۰سال
از انقالب اسالمی ،الگوی رشد و توسعه اقتصادی برای مسئوالن نامفهوم
است .اگر شرکتهای بزرگ لبنی وجود نداشته باشند خوراک  ۸۰میلیون
جمعیت توسط چه کسی تأمین میشود؟!
باکری ادامه داد :گاوداریهای کشــور ما امروزه بــه طور میانگین
روزی  ۲۰۰تن شــیر تولید میکنند ،متناسب با این میزان تولید باید
کارخانههایی وجود داشته باشند که قدرت جذب این مقدار را داشته
باشند.
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مدیر کل دفتر امور میوههای گرمســیری و نیمه گرمسیری وزارت
جهاد کشاورزی با تشریح تفاوتهای موز و پالنتین گفت :پالنتین ،در
مقایسه با موز ،نشاسته بیشتر و قند دارد .تفاوت دیگر آن با موز در شیوهٔ
استفاده است که بیشتر طبخ میشــود و کمتر به صورت خام خورده
میشود .زهرا جلیلی مقدم ،مدیر کل دفتر امور میوههای گرمسیری
و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی ،در گفتوگو با ایلنا در مورد
خبر فروش پالنتین بجای موز در برخی از واحدهای فروش میوه اظهار
داشت :بطور کلی ما دوگونه موز داریم؛ نوع اول بصورت دسری و تازه
خوری هستند و نوع دوم موز پختنی یا پالنتین است که پیش از مصرف
بهتر هست حرارت داده شود.وی ادامه داد :پالنتین شباهت بسیاری
با موز دارد و اغلب با آن اشــتباه گرفته میشــود .اندازه میوه پالنتین
بزرگتر از موز تازه خوری است ،نوع کربوهیدرات آنها متفاوت هست.
اما مرد ِم  ۱۲۰کشوری که این میوه در آنها کشت میشود ،کشورهایی
مثل اوگاندا ،کلمبیا و کامرون ،به خوبی از فرق بین این دو آگا ه هستند.
پالنتین ،در مقایسه با موز ،نشاسته بیشتر و قند کمتری دارد .تفاوت
دیگر آن با موز در شیوهٔ استفاده است که بیشتر طبخ میشود و کمتر
به صورت خام خورده میشود.
وی تصریح کرد :شرایط ایدهآل برای پرورش درختهای پالنتین آب
وهوای مرطوب و استوایی است .میوه دادن درخت پالنتین منحصر به
فصل خاصی نیست؛ این میوه در تمام طول سال قابل کاشت و برداشت
اســت .به همین سبب ،در کشــورهای درحال توســعه منبع غذایی
ارزشمندی به شمار میرود .بیشتر کشورهای تولید کننده پالنتین ،
مصرف کننده آن هم هستند و تنها  ۱۵درصد از تولید جهانی پالنتین
به کشورهای دیگر صادر میشــود.این مقام مسئول در مورد واردات
پالنتین و موز اظهار داشت :در کتاب مقررات واردات و صادرات ،برای
موز دو کد تعرفه دارد .برای کد تعرفه موز تازه خوری باید عنوان « موز
دسری یا تازه خوری معادل واژه  » bananaو برای پالنتین « موز
پختنی» قید شود.وی افزود :کد تعرفه  ۸۱۰۳۱۰۰۰که حقوق ورودی
آن  ۲۰درصد است ،در بخش نوع کاال موز ســبز یا پالنتین تعیین و
تعریف شــده در حالیکه کــد تعرفه  ۸۰۳۹۰۰۰تحت عنوان ســایر

هست که حقوق گمرکی آن  ۲۶درصد تعیین گردیده .در واقع این دو
محصول ،با وجود شباهتهای زیاد ولی به دلیل تفاوت در کاربرد و نوع
مصرف ،دو کد تعرفه و حقوق ورودی گمرکی متفاوت دارند و پالنتین
حقوق ورودی کمتری دارد.جلیلی مقدم در مورد اختالف قیمت موز
و پالنتین گفت :بستگی به سایز ،کیفیت و کشــور مبدا دارد .در کل
متوسط قیمت پالنتین ،تفاوت چندانی با متوسط قیمت موز دسری یا
تازه خوری ندارد .براساس آمار فائو ،در جهان ،تولید موز دسری یا تازه
خوری چیزی حدود سه برابر تولید پالنتین است.وی افزود :البته در
کشــور ما تقاضا مصرف برای پالنتین به اندازه موز تازه خوری نیست.
البته مصرف پالنتین عوارضی ندارد ،فقط ممکن است حس سنگینی
برای برخی افراد بعد از مصرف ایجاد کند.
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تغذیه
خبـر

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

بخوانیدوسالمباشید
یافته های پژوهشی
نشان می دهد

تاثیر شیرخام در حفظ باکتری های مقاوم
به آنتی بیوتیک

یک مطالعه جدید نشان می دهد که گذاشتن شیر خام در دمای محیط می
تواند ژن های ضدمیکروبی آن را آزاد کند.
به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیا ،باکتریهای دارای ژنهای مقاوم به آنتی
میکروب میتوانند موجب انتقال آنها به سایر باکتریها شده و در نتیجه مقاومت
باکتریایی را گسترش دهند.
«جین شین لیو» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :اگر میخواهید
شیر خام و پاستوریزه نشده بنوشید آن را در یخچال نگه دارید تا خطر گسترش
باکتریهای دارای ژنهای مقاوم به آنتی بیوتیک به حداقل برسد».
بسیاری از افراد معتقدند شیرخام به دلیل داشتن پروبیوتیک ها سالمتر هستند
اما محققان به این نتیجه نرسیده اند.
لیو در ادامه میافزاید« :ما به وجود مقادیر زیاد باکتریهای مفید در نمونههای
شیرخام دست نیافتیم و اگر شیرخام در دمای محیط نگهداری شود در مقایسه
با شیر پاستوریزه شــده دارای ژنهای مقاوم آنتی میکروبی به مراتب بیشتری

یافته محقق ایرانی
دانشگاه کمبریج

انگلستان

است ».باکتریهای حاوی ژنهای مقاوم به آنتی میکروب میتوانند تبدیل به
سوپرباگ ها شوند که بسیار برای سالمت خطرناک هستند.

کاهش  ۲۵درصدی ابتال به دیابت
با مصرف میوه و سبزیجات

نتایج دو مطالعه نشــان می دهد مصرف میوه،
در این مطالعه مشــخص شــد افراد با باالترین
سبزیجات و غالت ریسک ابتال به دیابت را تا ۲۵
میزان مصرف غالت در مقایسه با افراد با کمترین
درصد کاهش می دهد.
میزان مصرف غالت ۲۹ ،درصد کمتر با ریسک ابتال
در یک مطالعه ،بیــش از  ۹۷۰۰بیمار مبتال به
به دیابت مواجه بودند.
دیابت و بالغ بر  ۱۳،۶۰۰فرد ســالم مورد بررسی
به گفته محققان دانشــگاه هاروارد ،مصرف یک
قرار گرفتند .شــرکت کنندگان از هشــت کشور
وعده یا بیشتر غالت کامل در روز با کاهش ریسک
اروپایی بودند که در یک مطالعه بلندمدت تغذیه و
ابتال به دیابت نوع ۲مرتبط است؛ مصرف دو وعده
Food Industry Magazine
سرطان شرکت کرده بودند .محققان دریافتند افراد
یا بیشتر جودوســر در ماه با کاهش  ۲۱درصدی
دارای بیشــترین مصرف میوه و سبزیجات در مقایسه با افراد با میزان کمترین ابتال به دیابت مرتبط است .همچنین مصرف سبوس افزوده شده با کاهش ۱۵
مصرف ۵۰ ،درصد کمتر با احتمال ابتال به دیابت مواجه بودند.
درصدی و مصرف برنج قهوه ای و جوانه گنــدم با کاهش  ۱۲درصدی ابتال به
«نیتا فروهی» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کمبریج انگلستان ،در این باره دیابت مرتبط است.
می گوید« :به ازای افزایش هر  ۶۶گرم مصرف میوه و سبزیجات در روز ریسک
هر دو تحقیق نشان می دهد که افزایش مصرف میوه ،سبزیجات و غالت کامل
ابتال به دیابت  ۲۵درصد کاهش می یابد».
در قالب بخشی از یک رژیم غذایی سالم از ابتال به دیابت پیشگیری می کند.
مطالعه دیگر شامل بیش از  ۱۵۸هزار زن و بالغ بر  ۳۶هزار مرد در آمریکا بود.
Food Industry Magazine
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محققان انگلیسی
دریافتند

پروبیوتیک ها به تسکین افسردگی
کمک می کنند

مطالعه جدید نشــان می دهد مکمــل های پروبیوتیک به تســکین عالئم
افسردگی در برخی افراد کمک می کند.
محققــان دریافتنــد در هفــت آزمایش بالینی کوچک ،مشــخص شــد
انواع پروبیوتیک ها موجب بهبود عالئم افسردگی در بیماران ،حداقل در کوتاه
مدت ،شد.
یافتههــا نقش ســامت روده ،بخصوص تــوازن در باکتریها ،و ســامت
مغز را نشــان میدهد .البته محققان اذعان دارند کــه هنوز نتیجه گیری در
مورد تأثیر پروبیوتیک ها بر تسکین افســردگی زود است« .سانجی نوران»،
سرپرســت تیم تحقیق از دانشکده پزشکی ساســکس ،در این باره میگوید:
«آزمایشــات ما نشــان میدهد که تأثیرات ناشــی از پروبیوتیک ها  ۲تا ۳
ماه بطول میانجامد».
پروبیوتیک ها ،باکتریهای زنده و مخمرهای هستند که به طورطبیعی در
بدن ساکن هستند .مکملهای پروبیوتیک راهی برای بازگرداندن تعادل سالمتر
باکتریهای خوب هستند.
سیستم گوارش میزبان انواع گوناگونی از باکتریها و سایر میکروب هاست که
به میکروبیوم های روده معروف هستند و این ارگانیزمها کاری بیش از هضم
انجام میدهند.
تحقیق نشان میدهد میکروبها در هر کاری اعم از دفاعهای ایمنی تا تولید
ویتامینها ،ترکیبات ضدالتهابی ،و حتی مواد شیمیایی تأثیرگذار بر مغز دخیل

دریافتند

تاثیر محصوالت سویا در کاهش اختالل حافظه
Food Industry Magazine

محققان دریافتند پروتئین مشــتق شــده از
سویا که بعد از خوردن به مغز می رسد موجب
کاهش زوال حافظه در موش های دچار اختالل
شناختی شد.
با تجزیه پروتئینهای سویا محققان به وجود
مولکولی موســوم به دیپپتید پی بردند که بر
حافظه تأثیر میگذارد چراکه حاوی دو پروتئین
تشــکیل دهنده بلوکهای موسوم به اسیدهای
آمینه است.
«توشیرو ماتسوی» ،سرپرست تیم تحقیق از
دانشگاه کیوشو ژاپن ،در این باره میگوید« :پپتیدهای که در طول مدت هضم
تجزیه میشوند ،با چالش عبور از سد خون و رســیدن به مغز مواجه هستند.
مطالعه ما بر روی موشها نشان میدهد که این پپتیدها بر حافظه موشها تأثیر

خوبی دارند ».محققــان در این مطالعه ،تأثیرات
دیپپتیدی موســوم به  Tyr-Proرا بررســی
کردند چراکه این دیپپتید شــامل اســیدهای
آمینه تیروسین و پرولین اســت .چندیــن روز
قبل از تزریق ماده شیمیایی عامل ایجاد بیماری
آلزایمر در موشها ،به آنها این دیپپتید خورانده
شد.
محققان با بررســی حافظه کوتاه مدت موشها
دریافتند موشهای که با دیپپتید تغذیه شــده
بودند در مقایسه با سایر موشهای بیمار ،وضعیت
بهتری بعد از گذشت دو هفته داشتند .محققان تاکید دارند باید فواید این مشتق
سویا بر انسانها آزمایش شود تا بتوان از آن به عنوان راهی برای پیشگیری از
زوال حافظه یا حتی بهبود حافظه استفاده کرد.
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محققان ژاپنی

هستند.
تحقیقات قبلی نشان داده اند که افراد مبتال به افسردگی دارای تفاوتهای
در باکتریهای روده هســتند .میزان دو نوع باکتــری  Coprococcusو
 ،Dialisterدر مبتالیان به افسردگی بسیار اندک است.
محققان مشــاهده کردند مصرف پروبیوتیک موجب بهبود عالئم افسردگی
بیماران در طول دو تا سه ماه شد.
به گفتــه محققان ،بهتر اســت پزشــکان در کنــار درمان اســتاندارد ،از
مکملهای پروبیوتیک هم استفاده کنند.
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چالش های تخصیص ارز دولتی
ارز  ۴۲۰۰تومانی یا همان ارز دولتی از دوسال
گذشــته در دســتور کار دولت برای تخصیص به
تمام کاالهای وارداتی قرار گرفت ،اما مدتی بعد با
مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان ،دولت از
این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص
این ارز را محدود به کاالهای اساسی کرد.
هدف دولــت از ارائــه ارز  ۴۲۰۰تومانی کنترل
قیمت کاالها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی
از افزایش قیمت ارز بایستد.
سیاســتهای اختصاص ارز برای واردات کاال در
ســال  97تغییر کرد و حــدود  1500قلم کاالی
مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد.
در سال  98برخی کاالهای اساسی مانند چای،
شــکر ،کره و حبوبات نیز از لیســت تخصیص ارز
 4200تومانی خارج شد.
به گفته برخی کارشناســان ،حذف ارز دولتی و
پرداخت یارانه مســتقیم به کاالها در زمان توزیع
میتواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.
اقتصاد ایران در مســائل ارزی باید بر اساس یک
بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین
به برخی واردکنندگان برای واردات کاال و ســپس
کنترل بازار آن کاالی وارداتی نتیجهبخش نیست.
آنچه مســلم اســت حمایت از دهکهای پایین
درآمدی و اقشار آسیبپذیر جامعه امری ضروری
است و اعطای ارز ترجیحی به اقالم کاالهای اساسی
مــی تواند فشــارهای قیمتی بر برخــی کاالهای
مصرفی دهکهای پایین درآمدی را کاهش دهد.
تخصیص ارز ترجیحی به اقالم اساســی در کنار
اعمال برخی سیاســتهای کنترلــی و نظارتی در
بازار با هدف کاهش فشار به معیشت خانوار اجرایی
در شرایط حاضر شاید بهترین گزینه ممکن باشد.
بطور مثــال تخصیــص ارز  4200تومانی جهت
واردات برنــج و ســایر اقالم ،بطور معنــیداری از
افزایش قیمــت برنــج جلوگیری کرده اســت.از
طرفی هــر چند دالر  ۴۲۰۰تومانــی به کاالهای
اساسی تخصیص یافته اما قیمت کاالهای مشمول
این ارز ،به خصوص اقالمی از قبیل گوشت و کاغذ،
با تورم قابــل توجهی همراه بوده اســت .بنابراین
تخصیص ارز دولتی بــه واردات باعث ایجاد رانت و
فساد شده است.
در صورت حذف ارز  4200تومانی جهت واردات
هر یک از اقالم ذکر شده ،دولت باید افزایش قیمت
آن کاال را بپذیــرد و مســلماً ایــن افزایش قیمت
Industry
Magazine
Foodداد.
خواهد
افزایش
هزینههای معیشتی را
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اما آنچه مسلم است اجرای این سیاستها مقطعی
و با هدفگذار از شــرایط فعلی است و با گذشت
زمان باید بصورت هدفمند و برنامهریزی شده انجام
گیــرد .زمانی که قرار شــد ارز ۴۲۰۰تومانی برای
واردات کاالها اختصاص یابد ،شبکهای پیچیده از
توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران شکل گرفت.
برخی واردکننــدگان ،ارز 4200تومانی را از دولت
میگرفتند و کاالی وارد شــده را به قیمت ارز آزاد
به مردم میفروختند و با مابه التفاوتی که از جیب
دولت پرداخت میشد ،جیبهای خودشان را پر و
جیبهای مردم را خالی کردند.
ما معتقدیم که یارانه باید بهطور مستقیم بهدست
مصرفکنندگان اصلی کاالها ،یعنی مردم برسد.
حتماً واردات یک نوع کاال بــا دو نرخ ارز موجب
ایجاد بینظمی در بازار خواهد شد و نیازمند طراحی
سازوکارهای خاصی است که فع ً
ال در کشور وجود
ندارد.
کشور ما پتانسیل های بسیار باالیی دارد که اگر
Foodو از تمامی
Industryگیرد
برداری قرار
به درستی مورد بهره Magazine
توان و دانش فنی و گنجینه هــای عظیم ملی در
مسیر خودکفایی استفاده شود با اقتدار می توان در
مقابل تمامی فشارهای جهان ایستادگی کرد و در
راستای تحول اقتصادی گام های بزرگی برداشت و
این مهم به یک عزم ملی و جهادی در همه ارکان
پیکره جامعه نیازمند است.
ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدامات ضروری

دولت در شــرایط کنونی است که بشدت بر فضای
تولید و مهار تورم تاثیرگذار است
حمایــت از تولیدات داخلی موجــب رونق بازار،
رقابت ســازنده ،فعال شــدن هر چه بیشتر چرخ
صنعت ،خودکفایی هر چه بیشــتر کشــور ،ایجاد
انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در
ارائه کاال و خدمات بهتر ،بهبود وضعیت اشتغال و
کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای
تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر
ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی
مردم خواهد شد.
ارتقــاء کیفیت کاالهــا و محصــوالت داخلی از
مهمترین ضروریات در ایجاد جایگاه مناسب برای
محصوالت ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی است.
حداکثر اســتفاده از امکانات و بســتر تولید در
کشورمان و ارائه کاالهایی با قیمت مناسب  ،کیفیت
باال و مطابق با اســتانداردهای جهانی می تواند به
رونق تولید داخلی در کشور کمک کند.
تالش همه جانبه در جهت افزایش تولید ناخالص
ملی و رشد اقتصاد غیر نفتی نیاز اساسی کشور در
شرایط فعلی است.
دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات
مدیره خانه صنعت ،معدن وتجارت جوانان
تهران ،رئیس هیات مدیره تعاونی تولید
کنندگان محصوالت غذایی کشور
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ایستادهایم نبودیم.
در این بین اختالف معنادار (حدود  ۴۰درصدی)
ارزش گمرکی کاالهای صادراتــی و ارزش واقعی
این کاالها تا بهمنماه سال  ۹۸خود یکی از دالیل
عمده عدم امکان ایفای تعهدات ارزی بوده است .تا
آنجا که اعتراضات متعدد در این خصوص باالخره
مسئوالن ذیربط را به اصالح ساختار مذکور مجاب
نموده و قانون مذکور در بهمنماه  ۹۸اصالح گردید.
یکی از مــواردی که در خصــوص تعهدات ارزی
سال  ۹۷و  ۱۱ماهه سال  ۹۸میبایست لحاظ گردد
اختالف ارزش مذکور و محاســبه تعهدات ارزی بر
اساس ارزش پایه اصالح شده واقعی کاالها و نه ارزش
گمرکی آنان باشــد .در همین خصوص پیشنهاد ما
الزام صادرکنندگان بــه ایفای  ۴۰درصد از تعهدات
ارزی خود در ســالهای  ۹۷و  ۹۸و اعطای فرصت
تا پایان سال  ۹۹برای ایفای تعهدات ارزی سال ۹۸
میباشد .دلیل این امر نیز توجه به این مسئله است
که صادرات محصوالت فرآوری شدهی شناسنامهدار
و با کیفیت ،صادرات کاال نیست بلکه صادرات برند
است .برای برندســازی در سطح بینالمللی تدارک
زیرســاختها و تأمین امکانات مختلف نیاز اســت
که از آن جمله تحقیقات بازار و بازاریابی مستمر و
تخصصی ،شناسایی ذائقه مصرفکنندگان منطقهای،
تبلیغات مســتمر ،هزینههای پروموشــن و جوایز
فروش ،حضور مستمر در نمایشگاههای تخصصی،
اعتبار اعطا شده به نمایندگان ،هزینه های حمل و
… را میتوان برشمرد.
صادرات هدفمند و تخصصی حضور در بازارهای
بزرگ و فروشگاههای زنجیرهای را میطلبد تا کاالی
ایرانی جایگاه خود را در میان برندهای مختلف از
کشورهای متعدد کســب نماید .ساختار همکاری
با فروشــگاههای بینالمللی بر اساس قراردادهای

بلندمدت و دورههــای بازپرداخت مدتدار تعریف
شــده اســت که بعضاً بازههای وصــول مطالبات
بینالمللــی به  ۸ماه بالغ میگــردد و این موضوع
میبایســت مدنظر متصدیان ذیربط قرار گیرد.
صادرات کاالهای شناســنامهدار با فروش فلهای و
خام محصوالت در مرز و تسویههای دستی تفاوت
دارد.
کوتاهســخن اینکه با روند موجود نیاز به ابطال
کارت بازرگانی صادرکنندگان نخواهد بود .چنانکه
زمزمههایی شنیده میشــود نتیجه خودبهخودی
این روند دلســردی صادرکنندگان ،از دست رفتن
بازارهای صادراتی کسب شده طی سالیان متمادی
در یک جنگ تجاری نابرابر و ســخت با رقیبان و
تعطیلی صادرات برای همیشه خواهد بود .معتقدیم
که نباید فرصت ســوزی کنیم بلکه میبایســت با
تعقل ،تفکر ،تالش و تعامل این تهدید را به فرصت
بدل کنیــم .حاال که با توجه به واقعی شــدن نرخ
ارز و تأکید رهبری معظم انقالب به جهش تولید،
شــاهد کاهش به حق واردات به کشور و افزایش
مصرف کاالهای داخلی هســتیم به سمتی برویم
که صادرات کشور به حق رونق بگیرد تا شاهد آن
باشیم که اشــتغال ،امنیت و سرمایه گذاری رونق
گرفته است .تأکید ما به استفاده از فرصت طالیی
پیش آمده از واقعی شــدن نرخ ارز برای صادرات
کاالهای ایرانی و رونق کشاورزی ،تولید ،اشتغال و
ایجاد امنیت اجتماعی با توسعه زیرساختهای الزم
است .فرصت هست و میبایست که این تهدید ملی
را به یک فرصت ملی بدل کنیم.
دست در دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد
مسعود توتونچیان
مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر
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در حالــی بــه روزهــای پایانــی تیرمــاه
نزدیک میشــویم که بحث ایفــای تعهدات ارزی
صادرکنندگان و لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات
شاید داغترین بحث اقتصادی روز کشور باشد .بانک
مرکزی در آخرین بخشنامه خود تا تاریخ پانزدهم
تیرماه سال جاری به صادرکنندگان (بازرگانان) و
تا پایــان این ماه به تولیدکننــدگان فرصت داد تا
 ۷۰درصد از تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود
در ســال  ۱۳۹۸را از طریق ثبت در سامانه نیما به
چرخه اقتصاد کشور بازگردانند .در این بخشنامه به
صادرکنندگان و تولیدکنندگان وعده داده شده که
در صورت ایفای تعهدات ارزی به ایشان مشوقهای
صادراتی اختصاص یافتــه و در غیر اینصورت به
ابطال کارت بازرگانی تهدید گردیدهاند.
در خصوص الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات
نظرات متفاوت و بعضاً متضادی وجود دارد .برخی از
صادرکنندگان و تولیدکنندگان بنا به دالیل مختلف
اصوالً این الزام را نپذیرفته و خود را ملزم به اجرای
این قانون نمیدانند .ما به حوزه صنایع دیگر ورود
نمیکنیــم و قضاوت دراینبــاره را به متخصصان
هر حــوزه میســپاریم؛ اما در حــوزه صنعت غذا
اعتقاد راسخ داریم که ارز حاصل از صادرات الزاماً
میبایســت به چرخه اقتصاد کشــور بازگشته و با
تدارک زیرساختهای الزم زمینه تأمین مواد اولیه
و بستهبندی مورد نیاز ،بهینهسازی ماشینآالت و
خطوط تولیدی ،بهبود فرایندهای تولید و ســایر
موارد را برای تولید هرچه با کیفیتتر کاالی ایرانی
فراهم آورد .از آنجا که ماده اولیه تولیدات کنسروی
غیر گوشــتی از محصوالت زراعــی و باغی فراهم
میگردد در حقیقت آب و خــاک این مملکت در
قالب محصوالت تولیدی به دیگر کشــورها صادر
شده و طبیعی است که ارز حاصل از این صادرات
میبایســت به چرخه اقتصاد این کشور بازگشته و
در جهت رفع نیازهای حیاتی کشــور مثل تأمین
دارو و مواردی که در باال ذکر گردید مصرف گردد.
با افزایش تحریمها و تشدید فشارهای بینالمللی
طی سالهای اخیر شــاهد آن بودیم که دولت زیر
بار فشــارهای خارجی و به منظور تأمین ارز مورد
نیاز کاالهای اساسی بعضاً به صدور بخشنامههای
لحظهای و ضرباالجلی و اخذ تصمیمات متنوع و
متعدد و عدم ارائه راهکار مشخص اقدام نمود.
رجوع به بخشــنامههای صادره در این خصوص
تائید خواهد نمود که در این مســیر (بنا به دالیل
پیشگفته) اخــذ تصمیمات بر پایه کارشناســی
صــورت نگرفتــه و تشــتت آرای صــادره باعث
ســردرگمی و ابهامات فراوان گردیده است .اگر از
ابتدا حرکت مذکور در چهارچوب کار کارشناسی و
به دور از تعجیل صورت میگرفت قطعاً در اینجا که
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كراكر
تهیه کننده  :مهندس سمیرا اصل نژاد
کارشناس تحقیق وتوسعه گروه صنعتی نجاتی  -آناتا

مقدمه
تُردک یا کراکِر ) )Crackerنوعي فرآورده غذایی
تنوری ترد ،شــکننده ،متخلخل و کمی شور است که
معموالً از خمیر آرد غالت و به طور انبوه تولید میشود.
تردکها مانند بیسکویتها معموالً تُرد ،نازک و کوچک
هســتند و عرض آنها کمتر از  ۳اینچ ( ۸سانتیمتر)
است .طعمدهندههایی مانند نمک ،سبزیجات معطر،
بذرهای گوناگون و پنیر به آنها زده میشود که ممکن
اســت در خمیر آنها مخلوط یا پیــش از پخت ،روی
آنها پاشیده شــود .كراكرها شکلها و انواع گوناگونی
دارند .سوراخهایی که روی آنها ایجاد میکنند مانند
بیسکویتها برای جلوگیری از حجیم شدن آنها هنگام
پخت اســت .آنها را میتوان خالی خورد یا همراه با
محصوالت غذایی دیگر مصرف کرد ،محصوالتی مانند
ورقههای پنیر ،ورقههای گوشت ،کره ،کره بادام زمینی،
مربا و سس.
کراکر در سال  1801در میلتون ماساچوست ،برای
اولین بار به دست یک نانوا که به دنبال یک نان باریک و
ماندگار بود پخته شد .این نانوا برای نگهداری بیشتر آن
در سفرهای دریایی به آن دانههای درشت نمک اضافه
کرد .کراکر ( )Crackerاز فعــل کرک ()crack
از زبــان انگلیســی میآید که به معنای شکســتن و
ترک خوردن اســت که کامل به خصوصیات کراکرها
برمیگردد.
مواد اوليه كراكر بطور كلي شامل آرد گندم ،روغن ،آب،
كربوهيدراتها (نظير شكر) و مواد حجم دهنده مي باشد.
مراحل توليد كراكر به ترتيب زير است:
تهيه خمير :مواد اوليه (آرد ،آب ،شكر ،روغن و مواد
حجم دهنده) به خوبي با يكديگر مخلوط شــده و به
صورت خمير درمي آيد.
 -2استراحت دادن به خمير :خمير بدست آمده در
دماي مناسب استراحت داده ميشود.
 -3شكل دادن به خمير يا المينه كردن (جهت ورقه
ورقه شدن محصول) :در اين مرحله خمير توسط ماشين
آالت مربوطه به شكل ورقه ورقه بر روي تسمه پهن مي
شود تا براي برش آماده شود.
 -4برش خمير ،نمك پاشي :خمير حاصله در اشكال
مختلف توسط قالب برش زده شده و بر روي آن نمك
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 -5پخت در فر ،پاشيدن روغن نارگيل :خمير برش
خورده در دماي مناســب پخت شــده و سپس روغن
پاشي مي شود.
 -6خنك كردن :كراكر پخته شــده در اين مرحله تا
دماي محيط خنك مي گردد.
 -7بسته بندي محصول نهايي
در فرموالسیون کراکر به طور معمول از مواد محدودی
استفاده میشود ،به همین دلیل ،تنوع کراکر در مقایسه
با سایر محصوالت مشابه کمتر است .كراكرها به دو روش
تخميري و غير تخميري توليد مي شوند كه در نوع دوم
به جاي مخمر از مواد افزودنــي مجاز نظير بيكربنات
آمونيوم به منظور ايجاد تخلخل در محصول استفاده
ميشود .طی چند سال اخیر ،در صنعت سعی شده است
با به کارگیری مواد مختلف مانند کنجد ،پنیر و سبزی
تنوع بیشــتری در این محصول ایجاد گردد .این نوع
کراکرها اغلب در میهمانیها و جشنها مصرف میشود.
عالوه بر آن برای ایجاد طعم و مزه بهتر ،در بسیاری موارد
پیش از اینکه محصول از فر خارج شود روی آن روغن
نارگیل اسپری میکنند ،بدین ترتیب رطوبت به آسانی
از محیط ،جذب کراکر نشده و در نتیجه محصول نرم
نمیشود و حالت تردی و برشتگی خود را حفظ میکند.
در مورد کراکرهایی که کمی شــور هستند ،پس از
اینکه خمیر شــکل مورد نظر را به خود گرفت ،روی

آن کریســتالهای درشت
نمک پاشــیده میشود.
کریستالهایدرشتنمک
توسط دستگاه نمکپاش،
پاشیده میشوند.
کراکــر پخته شــده
بالفاصله پس از خروج
از فر حــاوی 2/5 -2
درصد رطوبت اســت،
چنانچــه ایــن کراکر در
محیط و سالن به مدت نسبتا طوالنی قرار گیرد ،رطوبت
آن افزایش مییابد .این بیســکویت به دلیل دارا بودن
نمک برای افراد با فشارخون باال ،بیماران کلیوی و قلبی
محدودیت مصرف دارد.
گروه صنعتــي نجاتي (آناتا) در راســتاي كســب
حداكثري رضايت مندي مشتريان خود اقدام به توليد
انواع كراكر در طعم هاي مختلف نموده است .استفاده از
طعم دهنده هاي طبيعي نظير پودر فلفل و موسير عالوه
بر ايجاد طعم جديد در محصول ،داراي اثرات سالمتي
بخش نيز هستند .نوع ديگر از كراكرهاي توليدي در
گروه صنعتي نجاتي (آناتا) ،چوب شورها هستند كه با
نام تجاري فوج در انواع نمكي و كنجدي به بازار عرضه
مي شود.

اولين نشريه تخصصي صنايع غذايي ايران

فرم اشتراک
نام و نام خانوادگی  ....................................................................... :نام شرکت .......................................... :
سمت ......................................... :
نوع اشتراک (لطف ًا از انواع اشتراک قید شده انتخاب شود) .............................................................................. :
........................................................
شروع اشتراک از شماره  ...............تا شماره  ...............تعداد نسخه ........................................................ :
نشانی ................................................................................................................................................................... :
.........................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................
تلفن .................................................   :
کدپستی ...........................................................................      :
موبایل ....................................... :
مبلغ  ...........................................ریال طی حواله بانکی شماره ............................................مورخ .....................
 ....................بانک .................................
واریز شد.

اشتراک  3ماهه
تهران ( 90000نود هزار) تومان
شهرستان ( 105000یکصد و پنج هزار) تومان
اشتراک  6ماهه
تهران ( 170000یکصد و هفتاد هزار) تومان
شهرستان ( 200000دویست هزار) تومان
اشتراک یک ساله
تهران ( 300000سیصد هزار) تومان
شهرستان ( 360000سیصد و شصت هزار) تومان
لطف ًا هزینه اشتراک را به حساب بانک تجارت به شماره  0290354781و 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 سریع ًا به دفتر مجله اطالع دهید.

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

