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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

اثر بورس بر صنایع غذائی

بسمه تعالی

ای  سابقه  بی  نحو  به  بورس سهام کشور  فعالیت های  است که  مدتی 
و  شده  عرضه  سهام  حجم  لحاظ  از  هم  تزاید  این   ، نموده  پیدا  تزاید 
فروش سهام  و  از خرید  نیز سود حاصل  و  معامالت  ریالی  هم حجم 
می باشد. این درست هنگامی است که بدلیل شیوع بیماری حاصل از 
ویروس کرونا بورس های سهام در دنیا تنزل پیدا نموده و یا حداکثر در 

برخی موارد با کوشش دست اندرکاران ثابت مانده است.
بنظر می رسد تمهیدات دولت در رسیدن به شرایط فعلی و نگهداری 
آن عامل موثری در این امر می باشد. به تصور دولت جذب پول های 
مردم به سهام عرضه شده در بورس، می تواند در کاهش روند افزایش 
نقدینگی جامعه موثر باشد درحالیکه تجربه شش ماهه اخیر نشان دهنده 
عکس این موضوع است. در این میان دولت بدون در نظر گرفتن مسائل 
آتی کشور به نادرستی یکطرف بازار سرمایه را گرفته و رئیس دولت 
اعالم کرده است که دولت بورس را تضمین می کند. حرف خطرناکی 
که به گردن دولت های آتی می افتد و مانند 30 هزار میلیارد تومانی که 
دولت برای موسسات مالی خصوصی کاذب پرداخت کرد ممکنست 
اخیر  حرکت  و  گیرد  قرار  آینده  های  دولت  بردوش  هنگفتی  مبالغ 
به  که  است  فروشی  آینده  بنوعی  بورس  در  نفت  فروش  برای  دولت 

فروپاشی دولت می انجامد.
و  است  مطلوبی  امر  بورس  در  ها  شرکت  سهام  عرضه  است  بدیهی 
چنانچه سهامداران شرکت ها از وجوه حاصل از فروش سهام استفاده 
کرده و سرمایه گذاری جدیدی را سامان دهند به رشد تولید خالص 

بیشتر کسانی که در  و  نیست  واقعا چنین  اما  اند،  کشور کمک کرده 
بازار بورس وارد شده اند بدنبال سوداگری هستند.

در این میان صنایع غذائی که هم کمک معاش و هم معاش مردم می 
همسایگان  بویژه  دیگر  کشورهای  بازارهای  در  تواند  می  هم  و  باشد 
نقش مهمی ایفاد نماید از این شرایط می تواند استفاده بهینه ای نمایند. 
از  ظهیری  مرحوم  همچون  ایران،  غذائی  صنایع  پیشگامان  کلی  بطور 
عالقمندان به کارآفرینی و رشد و بالندگی صنایع ایران هستند و برای 
بانجام میرسانند و بهمین لحاظ  توسعه کار خود تالش های وافری را 
سرمایه  تشکیل  به  منجر  تواند  می  سرمایه  بازار  در  آنان  سهام  عرضه 

جدید و احداث و توسعه کارخانجات صنایع غذائی در کشور بشود.
امروزه صنایع غذائی کشورمان بالندگی خاص خود را دارد و حسب 
اطالعات واصله در شرایط بیماری کرونا که صنایع دنیا نوعا متضرر شده 
اند، این صنایع با کوشش و تالش مدیران و کارکنان آن کمترین لطمه 
را متحمل شده است و اینک با توجه به نیاز روزافزون مصرف داخلی 
و صادرات جا دارد صاحبان صنایع غذائی از شرایط فعلی حداکثر بهره 
صنایع  واحدهای  کیفی  و  توسعه کمی  در جهت  و  نموده  را  برداری 

غذائی همت خویش را بکارگیرند.
رجاء واثق دارد که صاحبان و مدیران صنایع غذائی می توانند برگ 
زرینی در توسعه و افزایش صنایع غذائی با حفظ استانداردهای سطح 
البته وضعیت بورس سهام و بازار  اول دنیا در شرایط بیماری کرونا و 

سرمایه، بیافرینند.
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 در چهار ماهه اول سال 
صورت گرفت/ صادرات ۳۸ 

میلیون دالری آب میوه ایرانی به ۳۵ 
کشور جهان

کشــورمان در ۴ مــاه اول ســال ۹۹ اقدام به 
صادرات بیش از ۳۸ میلیون دالر آب میوه برابر با 
۴۷ هزارو ۹۹۵ تن به ۳۵ کشور جهان کرده است.

سید روح اله لطیفی، ســخنگوی گمرک اظهار 
داشــت: صنعت آبمیوه و کنســانتره در ایران را 
می تــوان صنعتی جوان تلقی کــرد که در گروه 
صنایع تبدیلی کشور قرار می گیرد. در شرایطی 
که تا ســال ۱۳۶۵ در این بخش تنها سه واحد 
تولیدی فعالیت داشــتند، طی این سال ها شمار 
واحدهای تولیدی صنعت آبمیوه و کنسانتره ایران 

در حد قابل توجهی افزایش داشته است.بطوریکه 
کشورمان در طی ۴ ماه اول سال جاری اقدام به 
صادرات بیش از ۴۸ هــزار تن آب میوه به ارزش 
۳۸ میلیــون و ۱۰۷ هــزارو ۴۱۳ دالر صادرات 
داشته اســت . دبیر شورای اطالع رسانی گمرک 
افزود : صادرات آب میوه ایرانی شامل ، آب میوه ، 
مخلوط آب میوه ها، مخلوط آب میوه وسبزیجات، 
عصاره میوه، اسانس آب میوه، تخمیر بدون الکل، 
آب میوه تغلیظ شــده، آب انواع مرکبات شامل 
پرتقال، وگریپ فروت وآب انگور ، آب سیب و آب 
آناناس است . لطیفی خاطر نشان کرد: صادرات 
آب میــوه به بیش از ۳۵ کشــور جهان شــامل 
کشــورهایی نظیر، آلمان، پاکستان، افغانستان، 
مالدیو، اســترالیا، کانادا، سوئیس، هلند ، ترکیه، 
پاکستان، زالندنو، روســیه، نروژ ، ترکیه ، کویت 
و…بوده است که در این میان مهم ترین مقاصد 
این محصوالت به  پاکستان با ۹ میلیون و ۶۶۵ 
هزارو ۳۶۰ دالر در رتبه نخست و سپس ترکیه با 
۶ میلیون و ۵۲۵ هزارو ۸۸۵ دالر وافغانستان با ۶ 

میلیون و۱۵۱ هزارو ۴۵۳ دالر قرار دارند .
این مقام آگاه گمرک گفت : در مقابل این میزان 
صادرات آب میوه در این بازه زمانی ،کشــورمان 
صرفا ۲ هزارو ۱۱۱ تن به ارزش ۲ میلیون و۱۱۰ 
هــزارو ۹۵۲  دالر،آب میوه از ۸ کشــور جهان 
واردات داشته اســت که این کشــورها ترکیه، 

برزیل، بلژیک، امارات، اسپانیا، تایلند، هند وایتالیا 
هستند که بیشترین واردات کشورمان از تایلند 
به میزان یک هزارو ۷ تن آب آناناس و آب آناناس 
تلغیظ شده به ارزش ۲ میلیون و۱۰۶ هزارو ۹۳۷ 

دالر است.

 واردات برنج بعد از شهریور 
ممنوع می شود/کاهش ۲۰ 

درصدی ترخیص
معاون فنی و امور گمرکی گمرک اظهار داشت: 
بعد از اجرا شدن »ممنوعیت فصلی ورود برنج« 
به کشور، اگر مشــکالت واردکنندگان برنج در 
حوزه ارز برطرف شود، ترخیص برنج امکان پذیر 

نخواهد بود.
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بــه گــزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، جمال ارونقی گفت: در ســال گذشته 
حدود ۸۰۰ هزار تــن برنج به ایران وارد شــده 
اســت و عملیات ترخیص این مقدار انجام شده 
اســت. واردات برنج به ایران امســال حدود ۲۰ 

درصد کاهش پیدا کرده است.
معاون فنی ســازمان گمرک ادامه داد: حدود 
۳۹۰ هزار تــن برنج از طریــق گمرک ترخیص 
شــده اند و مقداری دیگری از برنج هــا هنوز در 
گمرک دپو شــده اند. همچنین سازمان گمرک 
باید در پروسه واردات برنج ها، کد رهگیری بانک 
را داشته باشد و بعد از دریافت این کد اجازه صدور 

پروانه را ارائه دهد.
 ارونقی تصریح کرد: بخش عمده ای از برنج های 
وارداتی در حال حاضر یا در صف تخصیص ارز و یا 

در مرحله تامین ارز قرار دارند.
وی افزود: کســانی که در صــف تخصیص ارز 
هستند باید به نحوی منشــا ارز خود را از طرف 

بانک مرکزی به تایید برسانند.
معاون فنی سازمان گمرک ادامه داد: کسانی که 
در صف تامین ارز هستند، تا زمانی که وجه جا به 
جا نشود و تامین اتفاق نیافتد، اعالمیه تامین ارز 
صادر نمی شود و اگر اعالمیه و کد رهگیری بانک 
صادر نشــود، گمرک نمی تواند اجازه ترخیص را 

صادر کند.
وی با اشــاره به ایــن که اکثر کاالهــا به طور 
کانتینری حمل می شــوند، عنوان کرد: گمرک 
به طور مرتب مکاتبات مختلف را پیش می برد و 
وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی 
در مــورد میزان واردات به تصمیم های درســت 

برسند.
جمال ارونقی با بیان این که از ابتدای مردادماه 
ســازمان گمرک باید ممنوعیت فصلی ترخیص 
برنج را اجرا می کــرد، توضیح داد: در حال حاضر 
ممنوعیت فصلی ترخیص برنج به تعویق افتاده و 

به آخر شهریور ماه موکول شده است.
وی افزود: بعد از اجرا شــدن ممنوعیت فصلی 
ورود برنج به کشور، اگر مشکالت واردکنندگان 
برنج در حــوزه ارز برطرف شــود، ترخیص برنج 

امکان پذیر نخواهد بود.
معاون فنی سازمان گمرک با اشاره به  واردات 
کاالهای اساسی، گفت: ۵ قلم از کاالهای اساسِی 
عمده که به نحوی مورد نیاز بودند، امروزه بدون 

کد رهگیری اجازه ترخیص پیدا کرده اند.
وی در مورد کاالهای غیر اساسی، توضیح داد: 
در حال حاضر حــدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن 

کاالهای غیر اساسی یا غیر کانتینری در گمرک 
هستند که ۸۵ درصد از آن ها مواد اولیه واحدهای 
تولیدی یا ماشین آالت مرتبط با تولی هستند که 

باید در مدت زمانی کوتاهی ترخیص شوند.

 افزایش چراغ خاموش قیمت 
مصوب شکر/ بازار اقالم 

اساسی در رکود به سر می برد
دبیر کل بنکداران مواد غذایی گفت: طی یک 
ماه گذشته قیمت مصوب هر کیلو شکر با افزایش 
۴۰۰ تومانی به ۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

قاســمعلی حســنی دبیر کل بنکــداران مواد 
غذایی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت 
و کشــاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، از افزایش چراغ خاموش قیمت شکر در 
بازار خبر داد و گفت: طی یک ماه گذشته قیمت 
مصوب هر کیلو شکر با افزایش ۴۰۰ تومانی درب 
کارخانه از ۶ هزار و ۳۰۰ به ۶ هزار و ۷۰۰ تومان 

رشد داشته است.
وی افزود: علی رغم افزایش قیمت مصوب شکر 
و تاثیر گذاری بر نرخ سایر محصوالت، همچنان 
در عرضه این محصــول محدودیت هایی وجود 

دارد.
حسنی از رکود و ســکوت حاکم بر بازار اقالم 
اساسی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط فعلی 
عرضه و تقاضا پیش بینی خاصی راجع به وضعیت 

بازار اقالم اساسی نداریم.
دبیرکل بنکداران مواد غذایــی ادامه داد: هم 
اکنون مقادیر زیادی برنج در گمرک مانده است 
که انتظار می رود هر چه ســریع تر تعیین تکلیف 

شود.
وی قیمت هــر کیلو برنــج ایرانــی در عمده 
فروشــی ها را از ۱۵ هزار تا ۲۵ هزار تومان، برنج 
هندی ۱۷ هزار تومان و پاکستانی ۱۹ هزار تومان 

اعالم کرد.

دبیرکل بنکداران مواد غذایی در پایان با اشاره 
به اینکه نوســان خاصی در بازار حبوبات وجود 
ندارد، تصریح کرد: با توجه به فصل گرما و کاهش 
تقاضا التهاب خاصی در بازار نداریم و پیش بینی 
می شــود که از ۱۵ آبان به بعد نوساناتی در بازار 

رخ دهد.

 معاون وزیر صمت در دیدار با 
فعاالن صنایع غذایی اعالم 

کرد: کشور، نیازمند 
سرمایه گذاری های بزرگ است

معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفــت: ســرمایه گذاری های بزرگ برای 
کشور باید شــکل بگیرد و در این راستا صاحبان 

برند برای این موضوع پیشقدم شوند.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی، به نقل از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی در 
جلســه با تعدادی از فعاالن بزرگ صنایع غذایی 
کشــور، گفت: صنایع بــزرگ می توانند محرک 
صنایع کوچک باشند و در کشور خالء سرمایه های 

بزرگ داریم.
وی افــزود: بایــد بــه دنبــال شــکل گیری 
ســرمایه گذاری های واحدهای با سرمایه بیش از 

یک میلیارد دالری باشیم.
زرنــدی تصریــح کــرد: افــراد خوش نــام و 
خوش ســابقه اگر وارد این میدان شوند، می توان 
سرمایه های مردمی را هم به کمک گرفت و این 

سرمایه گذاری ها را شکل داد.
معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت افزود: نقدینگــی باالیی در جامعه وجود 
دارد، لــذا باید بــا بهره گیری از بازار ســرمایه، 
سرمایه گذاری های جدید تعریف شود که بخشی 
از آن را صاحبــان صنایع بزرگ متقبل شــوند و 
بخشــی از آن را از بازار ســرمایه و سرمایه های 

مردمی جذب کرد.
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زرندی گفت: رونق در بورس وقتی برای تولید 
مفید خواهد بود که بتوان آن را در این مسیر قرار 
داد وگر نه به صرف افزایش شاخص های سهام، 

اتفاقی برای تولید نخواهد افتاد.
معاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت گفت: 
خوشبختانه نگاه خوبی در مدیران بازار سرمایه 
نســبت به طرح ســرمایه گذاری های جدید در 
تولید با استفاده از ابزارهای نوین مالی وجود دارد 
و اعالم آمادگی خوبی از طرف بورس اعالم شده 
که امیدواریم با تسهیل اقدامات اجرایی، این مهم 

برای کشور اتفاق بیفتد.

 سازمان صمت استان تهران 
اطالعیه داد: سامانه جامع 

تجارت، تنها درگاه صدور شناسه کاال
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
اعالم کرد: تنها درگاه صدور شناسه کاال موضوع 
ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سامانه 

جامع تجارت به نشانی www.ntsw.ir است.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعالم کرد: 
باتوجه به مشکالت و سواالت فعاالن تجاری در 
فرآیند اخذ شناسه کاال؛ به اطالع می رساند: تنها 
درگاه صدور شناسه کاال موضوع ماده ۱۳ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سامانه جامع تجارت به 

آدرس www.ntsw.ir است.
بنا بــر اطالع رســانی این ســازمان، کاربران 
می توانند پس از ثبت نــام و بارگذاری صالحیت 
خود در ســامانه جامع تجارت، نسبت به تکمیل 
فیلدهای توصیفی کاال و در نتیجه آن اخذ شناسه 

کاال اقدام کنند.
گفتنی است؛ اخذ شناســه کاال در این سامانه 
رایگان بوده و کاربر نیازی به پرداخت هزینه بابت 
صدور آن ندارد. همچنین این سامانه نماینده ای 
جهت مراجعه حضوری و اخذ شناسه کاال نداشته 

و کاربران می بایست شخصاً نسبت به اخذ شناسه 
کاال از درگاه یاد شده اقدام کنند.

 هرکیلو تخم مرغ ۲ هزار 
تومان برای مرغدار ضرر دارد/ 

مرغداران به دنبال حذف گله
مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش دهندگان 
مرغ تخم گذار با بیان اینکه برخی از مرغداران به 
دنبال خذف گله های خود هستند گفت: کاهش 
قیمت تخم مرغ باعث شــده که فروش هرکیلو 
تخم مرغ ۲ هزار تومان ضرر برای مرغدار داشته 

باشد.
به گــزارش صنعت غــذا و کشــاورزی، رضا 
ترکاشــوند مدیرعامــل اتحادیــه سراســری 
پرورش دهندگان مرغ تخم گذار امروز در نشست 
خبری اظهــار کرد: همه مســئولین باید کمک 
کنند تا تولیدکنندگان در این شــرایط به تولید 

خود ادامه دهند.
وی افزود: در شــرایط فعلی هزینه های تولید 
تخم مرغ در کشــور با قیمت فروش آن در بازار 
متناسب نیست؛ ادامه این شرایط باعث می شود 
که تولیدکنندگان نتوانند به کار خود ادامه دهند.

این مقام مسئول با اشاره به ممنوعیت صادرات 
تخم مرغ و وضع عوارض صادراتی برای محصول 
گفت: ممنوعیت صادرات خســارت زیادی را به 
مرغداران وارد کرده، این شــرایط باعث شده که 
تعداد زیادی از تولید کنندگان این بخش به دنبال 

حذف گله های خود باشند.
ترکاشوند گفت: بعد از توقف مقطعی صادرات 
تخم مرغ اکنون نیــز برای صادرات این محصول 
عوارض ۴ هزار تومانی گذاشــتند که این شرایط 
صادرات تخم مــرغ را از صرفه اقتصادی انداخته 

است.
 کاهش قیمت تخم مرغ ضرر 2 هزار 

تومانی مرغدار در هرکیلو تخم مرغ را به 
همراه دارد

وی تاکید کرد: در حال حاضــر که قیمت هر 
کیلوگرم تخم مرغ به حدود ۷۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار 
تومان کاهش یافته، باعث شده که تولیدکنندگان 
این بخش از فروش هــر کیلوگرم از محصوالت 

خود ۲۰۰۰ تومان ضرر کنند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش دهندگان 
مرغ گوشتی کشور گفت: در حالیکه دولت قیمت 
تخم مرغ را مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاســبه 
کرده است که تنها نیمی از نهادهای تولید ما با 
این ارز  تامین می شود و تداوم این شرایط منجر 

به ادامه تولید نمی شود.

 دبیر انجمن صنایع روغن 
نباتی کشور: قیمت روغن 

نباتی تا آخر سال گران نمی شود/
کمبودی در ذخایر نداریم

دبیر صنایع روغن نباتی کشور با اشاره به اینکه 
کمبود ذخایر روغن نباتی در نیمه دوم سال شایع 
است، گفت: تا آخر سال برنامه ای برای افزایش 

قیمت این کاال نداریم.
بــه گزارش صنعت غــذا و کشــاورزی، امیر 
هوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنایع روغن نباتی 
کشور در نشســت خبری در واکنش به مباحث 
مطرح شده مبنی بر حمل ذخایر روغن در ۶ ماه 
دوم سال اظهار داشت: کشور ما زیرفشار تحریم 
اســت و نه فقط صنعت روغن بلکه تمام صنایع 
برای تأمین مواد اولیه دچار مشــکالتی هستند. 

به دلیل اینکه انتقال پول از ایران دشوار است.
وی با بیان اینکــه بانک مرکزی وزارتخانه های 
صمت و جهاد کشاورزی و بخش خصوصی تالش 
زیادی برای تأمین روغن کشور می کنند، تصریح 
کرد: می توانم این اطمینان را بدهم که در تأمین 
روغن برای ۶ ماه دوم ســال مشــکلی نخواهیم 
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داشت.
بیرشــک ادامه داد: معموالً در اواخر هر دولت 
چنین مباحثی مطرح می شود اما شاید در قیمت 
ارز نوساناتی وجود داشته باشد اما در تأمین روغن 
و قیمت آن مشکلی نداریم و تا آخر سال برنامه ای 

برای افزایش قیمت روغن نداریم.
این فعال بخــش خصوصی با اشــاره به اینکه 
تأمین روغن خانوار اولویــت اول دولت و بخش 
خصوصی است، خاطرنشــان کرد: تمام تالش ما 
این است که هیچ کمبودی در این زمینه نداشته 

باشیم.
وی با اشاره به اینکه از سال گذشته حدود یک 
و نیم میلیون تن روغن وارد کشــور شده است، 
گفت: همچنین نزدیک بــه دو و نیم میلیون تن 
دانه روغنی وارد کشــور شــد و حدود ۵۰۰ تن 
نیز دانه تولید کردیــم و در مجموع قریب به دو 
میلیون و ۱۰۰ هزار تن روغن در داخل کشــور 

تولید و توزیع شد.
دبیر صنایع روغن نباتی کشور درباره اینکه آیا 
قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات روغن حذف 
شود، تصریح کرد: ما تابع تصمیمات دولت هستیم 
و وظیفه ما تولید اســت و هر تصمیمی که دولت 

در این زمینه بگیرد ما آن را اجرا خواهیم کرد.
بیرشــک در بخش دیگری از ســخنان خود با 
بیان اینکه تالش می کنیم قیمــت روغن نباتی 
طبق مصوبات ســازمان حمایت باشــد، اظهار 
داشت: حدود یک ماه قبل قیمت روغن مایع ۱۲ 
درصد و روغن جامد ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد 
و همانطور که در ابتدای عرایضم عنوان کردم تا 
آخر ســال افزایش قیمت دیگــری در این حوزه 

نخواهیم داشت.
این مقام مسئول در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی یکی از 
دالیل عقــب ماندگی طرح دانه هــای روغنی را 
طی ســالهای اخیر واردات بی رویه روغن عنوان 
می کنند، گفت: بنده تصور می کنم روی صحبت 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صمت 
است چرا که همه وارداتی که ما انجام می دهیم 
زیر نظــر وزارت صمت صــورت می گیرد و تمام 
سهمیه ها توســط این وزارتخانه تخصیص داده 

می شود.
وی افزود: کشور باید به اندازه کافی برای خانوار 
و صنایع روغن داشته باشد و مواد اولیه این روغن، 
روغن خام است که وارد می شود. ضمن اینکه هر 
آنچه دولت اعالم کند و به ما اجازه بدهد، واردات 

انجام می شود.

دبیر صنایع روغن نباتی کشور گفت: البته تصور 
بنده این است که طرح دانه های روغنی نیز طی 
سالهای اخیر رشد خوبی داشته و اگر بحث عقب 
ماندگی مطرح شود، شرایط دیگری در آن مؤثر 
بوده اســت. با این حال ما تابع تصمیمات دولت 
هســتیم. اگر به ما بگویند روغن خام وارد کنید، 
این کار را انجام می دهیم و اگر هم بنا بر تقویت 
تولید داخل باشد و تصمیمات دیگری اتخاذ کنند 

ما نیز همان تصمیمات را اجرا خواهیم کرد.

 تاکید رئیس کمیسیون 
کشاورزی اتاق ایران بر امنیت 
غذایی و توریست کشاورزی در جلسه 

اتاق های بازرگانی بین المللی
رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق ایران در 
اجــالس ICC بر امنیــت غذایی و توریســت 

کشاورزی تاکید نمود.
به گزارش ماهنامــه کارآفرینی و صنعت غذا، 
علی شریعتی مقدم رییس کمیسیون کشاورزی 
و صنایع وابســته اتاق بازرگانی ایران در اجالس 
 ICC) Internatinal Chamber of
Commerce( که در تاریخ ۳۱ جوالی ۲۰۲۰ 
مصادف با دهم مرداد ۹۹ با حضور نمایندگان اتاق 
های بین المللی از کشورهای مختلف برگزار شد.

وی در ایــن جلســه در مورد امنیــت غذایی، 
توریســت کشــاورزی، برنامه های مقابله با فقر 
جهانی، بر مزیت های متعدد و متنوع ( به دلیل 
چهار فصل بودن اقلیم مناطق کشور( و طبیعی 
و مردمی بودن تولید محصوالت کشاورزی ایران 

تأکید نمود.
وی همچنین در مورد حرکت کشاورزی ایران 
از سنتی / معیشتی و تولید محور ، به کشاورزی 
تجــاری مبتنی بــر ارتقاء زنجیره هــای ارزش 
محصوالت دارای مزیــت رقابتی ، اســتفاده از 
BDS ها ، تولیــد مبتنی بر قرارداد ، طرح های 

توسعه روستایی با حمایت یا توسط شرکت های 
خصوصی پیشرو صادراتی و صنایع تبدیلی اشاره 

نمود.
علی شــریعتی مقدم در این نشســت مجازی 
اضافه نمود: کشــاورزی ایران با لطف الهی و به 
پشــتوانه تالش آحاد تو لیدکنندگان در ســال 
گذشــته رشــد ۷٪ را تجربه کرده که با در نظر 
گرفتن محدودیت های مختلف بسیار قابل توجه 

می باشد.
تولید کننــدگان کوچک و متوســط ایرانی از 
طریق شــبکه ســازی و فعالیت مســتمر ارتقاء 
بهداشــت ، کیفیت و راندمان تولید، اســتاندارد 
ســازی و ارتقاء مدیریت کیفیــت بخصوص در 
محصوالتی مانند پسته ، کشمش، خرما ، زعفران 
، گیاهان دارویی و صنایع غذایی مختلف بدنبال 
توســعه بازار و به ویژه صادرات با شرکای تجاری 
توانمند و قابل اعتماد در سراســر جهان هستند 
. همچنین جذب گردشــگران کشــاورزی برای 
شــناخت ظرفیت ها و زیبایی های این بخش و 
توسعه کشاورزی مبتنی بر فرهنگ غنی و تاریخی 
 ایران مورد تأکید و در حال برنامه ریزی اســت.
کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته ایران عالقه 
مندی خود را برای ارائــه توانمندی های بخش 
خصوصی ایران در فرصت کاملتری خواستار شد 

که مورد موافقت قرار گرفت.
در این جلســه که به صــورت ویدئو کنفرانس 
توسط آقای Andrea Petrini از اتاق بازرگانی 
بین المللی که مقر آن در پاریس است هدایت می 
شد، پترینی بر نقش مؤسسات بین المللی نظیر 
FAO و WFP و نهادهای زیر مجموعه سازمان 
ملل متحد در مشارکت بخش خصوصی و جذب 
بنگاههای کوچک و متوسط و شرکت های بزرگتر 
در راستای تسهیل تجارت در حوزه کشاورزی و 
همچنین نیاز کشورها به اشتراک گذاری دانش 
 WFP و FAO از طریق کمیته های ملی بــا

اشاره نمود.
علی شــریعتی مقدم در جهــت حفظ میراث 
فرهنگی و شــرایط اقلیمی ، جنبه های زیست 
محیطی در راســتای تحقق برنامه های توسعه 
 GI پایدار کشــاورزی به اقدامات ایران در ثبت
 و GIAS بــرای محصوالت مختلــف در پروژه

Product Economic Identity توسط 
ایران که اتاق بازرگانی نیز در آن نقش جدی دارد 
، اشاره نمود و از ارتباطات و همکاری ها و حمایت 
های بین المللی با محوریت ICC در این حوزه 

استقبال نمود.
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شــریعتی مقدم به نمایندگی از ریاست کمیته 
ایرانی اتاق بین المللی ( دکتر محمد خزایی ( در 

این جلسه شرکت نموده بود.

 تشکیل کمیته مشورتی 
بنکداران مواد غذایی اتاق 

اصناف ایران
رئیس اتاق اصنــاف ایران از تشــکیل کمیته 
مشورتی بنکداران مواد غذایی اناق اصناف ایران 

خبر داد.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی، به نقل از 
اناق اصناف ایران، ســعید ممبینــی رئیس اتاق 
اصناف ایران، طی نشســتی که دیروز با مجتبی 
صفایی نائب رئیس اتاق اصناف ایران و تعدادی از 
روسای اتحادیه های بنکداری موادغذایی برگزار 
شد، عمده مشکالت این صنف به بحث و بررسی 
گذاشته و نهایتاکمیته مشــورتی بنکداران مواد 

غذایی اتاق اصناف ایران تشکیل شد.
بر همین اســاس نمایندگانــی از اتحادیه های 
بنکداران مواد غذایی در نشستی با رئیس و نائب 
رئیس دوم اتــاق اصناف ایران ضمــن تقدیر از 
اقدامات اتاق اصناف ایران مبنی بر نحوه استفاده 
از ظرفیت تبصره مــاده ۱۰۰ قانون مالیات های 
مستقیم برای مودیان صنفی برخی از مشکالت 

خود را بر شمردند.
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص این نشست 
گفت: اتاق اصناف ایران با توجه به شرایط اقتصاد 
و تجارت کشــور یکی از اتحادیه های بسیار موثر 
در بهبود شرایط به ویژه در خصوص تامین کاال 
در حوزه تجارت داخلی را اتحادیه بنکداران مواد 

غذایی می داند. 
سعید ممبینی افزود: با وجود اینکه در گذشته 
مصوب شده بود این اتحادیه به صورت کشوری در 
قالب کمیسیون تخصصی فعالیت کند اما اقدامات 
موثری در ایجاد این کمیسیون انجام نشده بود. 

بنابراین در نشســتی که هفته گذشته در محل 
اتاق اصناف ایران برگزار شد و تعدادی از روسای 
اتحادیه های بنکداران مواد غذایی از شهرستان ها 
در این نشســت حضور یافتند. مباحث مختلفی 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: از جملــه گالیه های این صنف 
مربوط به اقدامات شــرکت های فروشــگاه های 
زنجیره ای در خصوص قیمت گذاری روی کاال و 
ایجاد رقابتی ناسالم در عرصه تامین کاال به ویژه 
مواد غذایی بود. تعدادی از حاضران در این نشست 
که در صنعت بسته بندی حبوبات فعال هستند بر 
این نکته تاکید کردند و نیز بررسی های میدانی ما 
نیز موید درج قیمت های غیر واقعی بر بسته بندی 
برخی اقالم حبوبات در فروشگاه های زنجیره ای 
است و اجحافی نسبت به مصرف کنندگان است.

رئیس اتاق اصناف ایــران بیان کرد: همچنین 
از آنجایی که تمامی نمایندگان صنف بنکداران 
حاضر در این نشست اعالم کردند که توان تامین 
کاالهای اساســی و همکاری بیشــتر با دولت را 
دارند، مقرر شد به منظور تقویت اقتصادی فعاالن 
این صنف، نقش و جایگاه این اتحادیه ها به عنوان 
تجار قدرتمند در حوزه صنفی هر چه بیشتر برای 
دولت شفاف و روشن شده و به اطالع آن ها برسد 
تا در تامین کاالها به خصوص کاالهای اساسی و 
توزیع آن از طریق شــبکه صنفی تصمیم گیری 

شود.
ممبینی تصریح کرد: همکاری نکردن مشتریان 
با بنکداران مواد غذایی در اعالم کد ملی و شناسه 
صنفی در اجرای ماده ۱۶۹سامانه انبارها به عنوان 
یک نگرانی از سوی این صنف مطرح شد. عالوه بر 
این، حاضران در این نشست، به نمایندگی از کل 
کشور گالیه هایی از جرائم مالیاتی و سود سازمان 
حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

در مقابل نرخ مالیات مطالبی را مطرح کردند.
همچنین موضوعاتی پیرامون ســامانه جامع 
تجارت و ســامانه انبارها مطرح و گفته شــد که 
کارشناســان ســازمان های صمت در استان ها 
آموزش کافی ندیده اند و از این رو مشکالتی ایجاد 

شده و کار را سخت کرده است.
بر اساس این گزارش، در این نشست مقرر شد 
شهریور امسال نشستی با روسای مراکز استان ها 
و یا نمایندگان ایشان و نیز نمایندگانی از وزارت 
صمت، سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و ســازمان امور مالیاتی-بنابر 
شرایط شــیوع کرونا- داشته باشــیم تا موارد و 
مشکالت منعکس شــده و راهکارهای مناسب 

پیش بینی شود.
همچنین مقرر شد تا برگزاری قانونی تشکیل 
کمیســیون تخصصی مواد غذایــی تعدادی از 
روسای اتحادیه های بنکداری مواد غذایی مراکز 
اســتان ها به عنــوان نماینده نســبت به طرح 
موضوعات به اتــاق اصناف ایران و بالعکس عمل 

کنند.
در این نشســت، روســای اتحادیه های صنف 
بنکداران مــواد غذایی تهران، کرمان، اراک، قم، 

اهواز، شیراز و … حضور یافتند. 

 ۱۰ میلیون تن ظرفیت مازاد در 
تولید آرد داریم/ نیمی از 

ظرفیت های کشور به کار گرفته 
نمی شود

معاون صنایع وزارت صمــت گفت: حدود ۲۰ 
میلیون تن ظرفیــت در کارخانجات آرد داریم، 
اما میزان آردی مصرفی کشور حدود ۱۰ میلیون 

تن است.
مهدی صادقی نیارکی معــاون صنایع وزارت 
صمت در گفت وگو بــا  خبرنگار صنعت،تجارت 
و کشــاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره اظهارات سرپرســت سابق وزارت 
صمت مبنی بر به کارگیری ۵۲ درصداز ظرفیت 
صنایع کشور، بیان کرد: طی سال های گذشته در 
حوزه نصب ظرفیت اقدامات زیادی انجام شــده 
اســت و در حقیقت ما میراث دار ظرفیت هایی 
هستیم که پیش از این به صورت مازاد ایجاد شده 
است. برای مثال آرد را به عنوان یک مثال عینی 
در نظر بگیرید که حدود ۲۰ میلیون تن ظرفیت 
در کارخانجات آرد داریم، امــا میزان آردی که 
برای اصناف و صنایع نیاز داریم حدود ۱۰ میلیون 
تن است پس ۵۰ درصد از ظرفیت تولید آرد در 
کشور فعال نخواهد شد چرا که نیاز کشور به این 

میزان نیست.
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او بیان کرد: بخشــی از صنایع نیاز و تقاضا در 
داخل یا خارج کشور وجود دآرد، اما توان تامین 
مواد اولیــه آن را نداریم؛ بــرای مثال حدود ۱۵ 
میلیون تن ظرفیت تولید در صنایع پالســتیک 
در کشور داریم، اما مجموع پلیمری که در کشور 
تولید می شود حدود ۶ میلیون تن است. از این ۶ 
میلیون تن ۴ میلیون تن در بورس عرضه شده و 
مابقی اقالمی مثل پلی اتیلن، که مازاد نیاز داخل 
محسوب می شود صدار می شــود، با این حساب 
مابقی ظرفیت تولید به کار گرفته نشده و خالی 

خواهد ماند.
صادقــی نیارکــی دربــاره به کارگیــری این 
ظرفیت ها گفــت: در جایگاه های مختلف ممکن 
نیاز به فعالیت صنایع وجود نداشــته باشــد و یا 
گلوگاه هایی مثل تولید مواد اولیه در صنایع باال 
دســت فعالیت واحد های صنعتی را محدود کند 
که در نتیجه ان بخشی از ظرفیت ها در این حوزه 

برای مدت ها به کار گرفته نمی شود.
معاون صنایــع وزارت صمت با اشــاره به این 
که کشــور نیازی به تولید این ظرفیت های فعال 
ندآرد، بیان کرد: البته اگر روند ۵ ســال گذشته 
را مقایســه بکنید نیاز کشور، به میزانی است که 
اکنون تولید می شــود و برخی از این ظرفیت ها 

بالفعل نخواهند شد.
او تصریح کرد: تا چند ســال گذشــته یکی از 
مشــکالت بزرگ بنگاه های ما تقاضــا بود، این 
به معنای حجم زیادی از تولیدات اســت که در 
بنگاه هــای اقتصادی باقی مانــده و بازار مصرف 
نداشتند، اما امروز کمتر شــکایتی در این حوزه 
داریم و این نشان از جذب تولیدات داخل توسط 

بازار های داخلی و خارجی است.

 نانوایان مجوزی برای افزایش 
قیمت نان ندارند

سرپرســت دفتر تامین، توزیــع و تنظیم بازار 

وزارت صنعت، معــدن و تجارت گفت: هیچگونه 
مجوزی برای افزایش قیمت نان صادر نشده است 
و قیمت نان همان قیمت مصوب ســال گذشته 

است.
کامران کارگر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس گفت: هیچگونه مجوزی برای 
افزایش قیمت نان صادر نشــده است و هر گونه 
افزایش قیمت نان توســط نانوایــان غیرمجاز و 

غیرقانونی است. 
سرپرســت دفتر تامین، توزیــع و تنظیم بازار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: سال گذشته 
آخرین مصوبه قیمت نان ابالغ شــد و لذا قیمت 
نان هنوز براساس آخرین مصوبه است و هیچگونه 

تغییری در قیمت نان ایجاد نشده است. 
وی بیــان داشــت: در حال حاضــر قیمت هر 
کیلوگرم آرد یارانه ای و نیمه یارانه ای به ترتیب 

۶۶۵ و ۹۰۰ تومان است. 

 افزایش قیمت زعفران 
متوقف شد/احتمال کاهش 

نرخ بارسیدن به فصل برداشت
عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه هم اکنون 
بازار زعفران در ثبات قرار دارد، گفت: با توجه به 
نزدیک شــدن به فصل برداشت احتمال کاهش 

قیمت این محصول وجود دارد.
علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه بازار زعفران تقریباً به ثبات رســیده است، 
قیمت هر کیلوگرم زعفــران را حداقل ۶ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۰ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان اعالم کرد.
وی اضافــه کرد: بســیاری از کشــاورزان که 
محصول خــود را برای بهبود فضــای بازار و باال 
رفتن قیمت ها، نگه داشته بودند به دلیل نزدیک 
شدن به فصل برداشــت، به تدریج آن را به بازار 
عرضه می کنند چرا که حدود ۴۰ روز به آغاز فصل 

برداشت مانده است. حسینی ادامه داد: همچنین 
خریداران نیز منتظر ورود محصول جدید هستند 
به همین دلیل میزان خرید خود را کاهش داده اند 
بنابراین عرضه افزایش و تقاضا کاهش یافته است 
در نتیجــه احتمال کاهش قیمــت زعفران طی 

روزهای آینده وجود دارد.
وی درباره صادرات این محصول نیز توضیح داد: 
همانطور که اشاره شد خریداران منتظر محصول 
جدید هســتند و بنابراین میزان صــادرات اگر 

کاهش نداشته باشد افزایش هم ندارد.
حســینی با بیان اینکه میزان تولید زعفران هر 
سال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می یابد، گفت: 
هر ســال مزارع جدیدی در کشور ایجاد می شود 
ضمن اینکه مزارعی هم که سال قبل ایجاد شده 
به تولید انبوه می رسد بنابراین افزایش تولید امری 

طبیعی است.

 سخنگوی گمرک ایران خبر 
داد: صادرات ۱۵۳ میلیون 

دالری شیرینی و شکالت
ســخنگوی گمرک ایران گفــت: در چهار ماه 
نخســت امســال، بیش از ۱۵۲ میلیون و۸۹۲ 
هزار و ۵۶۳ دالر انواع نان، شــیرینی، شکالت و 
بیســکوئیت از کشــورمان به بیش از ۵۶ کشور 

جهان صادر شده است. 
به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اهلل لطیفی 
اظهار داشت: صنعت شیرینی و شکالت در کشور 
از دهه هفتاد وارد مرحله جدیدی از فعالیت شد 
که به پیشرفت در زمینه تولید محصول و استفاده 
از ماشین آالت پیشــرفته انجامید، این تحوالت 
باعث شد شیرینی و شکالت ایرانی به کشورهای 
زیادی در جهان صادر شــود و رقیب قدرتمندی 

برای بسیاری از کشورهای دنیا باشد.
سخنگوی گمرک ایران افزود: تولید کنندگان 
و صادر کنندگان کشورمان در ۴ ماهه اول سال 
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۹۹ اقدام بــه صادرات بیــش از ۵۸ میلیون و ۹ 
هزار و ۱۴۲ دالر برابر با ۳۹ هزار و ۵۸۸ تن انواع 
شیرینی و شــکالت ایرانی به بیش از ۳۸ کشور 
جهان کرده اســت، ضمن آنکه کشورمان در این 
بازه زمانــی هم به میزان ۱۰۶ هــزار و ۳۳۶ تن 
انواع نان خشک وتر و خمیر خشک، بیسکوئیت 
و ویفر و سایر فرآورده های غالت را به ارزش ۹۴ 
میلیون و ۸۸۳ هــزار و۴۲۱ دالر به بیش از ۵۳ 
کشور جهان صادر کرده است. این مطلب بیانگر 
این است که ایران در این خصوص دارای تولیدات 
قابل قبولی در سطح جهانی است و امکان رقابت 
با سایر کشــورها در این زمینه را دارد، همچنین 
فرصت بزرگی در این زمینه در افزایش صادرات 

پیش روی تولید کنندگان ایرانی قرار دارد.
دبیر شــورای اطالع رســانی گمــرک افزود: 
کشــورهای مقصــد صــادرات نان، شــیرینی 
و شــکالت ایرانی شــامل نروژ، هلند، استرالیا، 
آلمان، اتریــش، کانادا، مالزی، ژاپن، لهســتان، 
جیبوتی، ارمنستان، روســیه، پاکستان، کویت، 
ساحل عاج، قطر، قرقیزســتان، سوئیس، چین، 
بحریــن، عراق، تاجیکســتان، ســومالی، یمن، 
امارات، افغانســتان، بالروس، نیجر، عمان و… 
هســتند. اصلی ترین مقاصد شیرینی و شکالت 
ایران، عراق با بیش از ۲۴ میلیون و ۷۲۸ هزار و 
۸۵۹ دالر، افغانستان با ۲۲ میلیون و ۱۷۴ هزار 
و ۱۱۶ دالر و پاکستان با ۷ میلیون و ۴۹۹ هزار 

و ۳۴۷ دالر است.
لطیفــی گفــت: در خصــوص صــادرات نان 
و فرآورده هــای غــالت و بیســکوئیت نیــز 
اصلی ترین مقاصد صادراتی، کشور عراق با بیش 
از ۵۰ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۱۳۷ دالر، افغانستان 
با ۲۹ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۷۷۰ دالر و پاکستان 

با ۶ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۴۶ دالر بودند.
لطیفی خاطر نشان کرد: واردات رسمی شکالت 
به ایران نسبت به تولید داخلی بسیار اندک است. 
کیفیت باالی محصوالت ایرانی، قیمت مناســب 
شــکالت تولید داخل و وضع تعرفــه ۴۰ تا ۷۰ 
درصدی برای انواع شکالت خارجی باعث شده تا 

محصوالت بسیار اندکی وارد کشور شود.
وی در خصوص محصوالت تولید داخل گفت: 
ماشین آالتی که در کارخانه ها کار می کند، مطابق 
با اســتانداردهای جهانی اســت و دانش فنی ما 
نیز مطابق با تمام دنیاســت با تأمین مواد اولیه 
مناســب و باکیفیت مطمئناً نه تنها از کشورهای 
اروپایی عقب نیستیم، بلکه محصول مطلوب تری 

را می توانیم صادرات کنیم.

 به دلیل برخورداری از ذخایر 
راهبردی؛ نگرانی بابت کاهش 

تولید مرغ نداریم
رئیس ســازمان حمایت: به دلیل برخورداری از 
ذخایر راهبردی باالتر از میــزان مصوب نگرانی از 

بابت کاهش تولید مرغ نداریم.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از صدا 
و سیما؛ عباس تابش با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی 
جوجه ریزی در کشور، گفت: بدلیل برخورداری از 
ذخایر راهبردی باالتر از میزان مصوب این میزان را 
جبران می کنیمِ  از این رو، نگرانی از این بابت نداریم.

رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف 
کنندگان افزود: در سطح ملی و با پشتیبانی معاونت 
دام امور وزارت جهاد کشاورزی تفاهم کردیم که از 
ماه های آینده جوجه ریزی را به حد مناسب برسانیم 

و این ۱۰ درصد را جبران کند.
وی با اشاره به قیمت مصوب مرغ تصریح کرد: مرغ 
باید به قیمت مصوب عرضه شود و مردم می توانند 
در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در این ارتباط با 

سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند.
وی با بیان اینکه تولیــد مرغ با ظرفیت کامل در 
استان انجام می شود، تصریح کرد: نهاده های دامی 
در استان توزیع می شود که ادعا هایی مطرح است 
که نهاده های دامی را به صورت آزاد تهیه می کنند، 
اما برای این ادعا تا کنون هیچ سندی را ارائه نداده 
اند. رئیس ســازمان حمایــت از تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان گفــت: قیمت هایی که برای مرغ 
مطرح کرده ایمُ  صحیح و کارشناســی شده است 
و اگر این تولید کنندگان مســتندات خود را ارائه 
کنند، برای قیمت های کارشناسی شده جدید نیز 
لحاظ می شود. تابش اضافه کرد:، اما در حال حاضر، 
مرغ باید با قیمت مصوب در سراســر کشور عرضه 
شود و اگر جایی این قیمت مصوب رعایت نمی شود 
مردم به سامانه ۱۲۴ اطالع دهندتا بتوانیم برخورد 
با کسانی که در حق مردم اجحاف می کنند داشته 

باشــیم. وی گفت: اگر در استانی در کشور کمبود 
مرغ وجود دارد، متولیان اعالم کنند تا از ذخایرمان 

نسبت به تامین آن اقدام کنیم.

 معاون وزیر صمت خبر داد: 
تخصیص ۶۰ درصد از 

تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی 
به صادرکنندگان

معاون وزیر صمت گفت: با احتساب منابع بانکی 
بیــش از ۶۰ درصد از تســهیالت ریالی صندوق 
توســعه ملی مندرج در بسته حمایت از صادرات 
غیر نفتی به ارزش ۲۴۴۰ میلیارد تومان به جامعه 
صادرکنندگان اختصاص یافت. به گزارش صنعت 
غذا و کشاورزی، به نقل از سازمان توسعه تجارت 
ایران، حمید زادبوم اظهار داشــت: با احتســاب 
منابع بانکی بیش از ۶۰ درصد از تسهیالت ریالی 
صندوق توســعه ملی مندرج در بسته حمایت از 
صادرات غیر نفتی به ارزش ۲,۴۴۰ میلیارد تومان 
به جامعــه صادرکنندگان اختصــاص پیدا کرد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
منابع ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی، 
افزود: بانک های عامل موظف هستند همین میزان 
تســهیالت را از منابع داخلی خود به تسهیالت 
سرمایه در گردش صادرات اختصاص دهند که در 
این صورت، بانک های عامل در حال حاضر ظرفیت 
پرداخت ۱,۵۶۰ میلیارد تومان تسهیالت را دارند. 
رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران، توسعه 
دامنه بانک های عامل پرداخت تسهیالت سرمایه 
در گردش از محل منابع صندوق توســعه ملی و 
همچنین استفاده از ظرفیت کلیه بانک های دولتی 
و خصوصی در سال جهش تولید را خواستار شد. 
گفتنی است، صادرکنندگان تا پایان شهریور ماه 
فرصت دارند که ضمن اخذ tpo code نسبت 
به درج درخواســت تسهیالت سرمایه در گردش 

صادراتی از طریق سامانه سپیدار اقدام کنند.
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گفتوگو

شــرکت بین المللی بیژن از معدود شرکت هایی 
است که توانسته با موفقیت از سد کرونا عبور کند 
و نه تنها تعطیلی و تعدیل نداشــته است، بلکه بر 
کیفیت و کمیت محصوالت خود افزوده اســت. در 
گفت وگو با حسین مصطفی زاده، مدیریت هلدینگ 
بیژن، رمز و راز ایــن توفیق را جویا شــدیم. او از 
کارآفرینان برتر کشور محســوب می شود و عالوه 
بر مدیریت بیــژن، رئیس اتحادیــه و نائب رییس 

کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف است.
 سبد کاالیی که شرکت بیژن تولید می کند

شامل چه محصوالتی است؟
در سبد غذایی شرکت بین المللی بیژن، غیر از انواع 
سس های گرم و ســرد، ۱۰ گروه کاال وجود دارد که 
مهم ترین آن ها عبارتند از: گروه کاالی کنسروجات که 
خود نزدیک به ۱۰ قلم است از کنسرو ذرت شیرین و 
لوبیا گرفته تا تن ماهی. گروه مربا و عسل، گروه سرکه، 
گروه کشــک و... هر کدام ایــن گروه ها، محصوالت 
متنوعی را شامل می شوند که باز هر محصول در اوزان 

متفاوت و بسته بندی های مختلف، ارائه می شوند.
 آیا شــرکت بیژن صــادرات دارد؟ به چه 

کشورهایی؟
بله، ما امروز عالوه بر صادرات منطقه ای، در صادرات 
به کشورهای اروپایی و آمریکایی، فعال هستیم. در 
منطقه، به کشورهای حوزه خلیج فارس، مثل امارات 
متحده عربی، صادرات داریم؛ هم چنین همسایگان 
شمالی ایران، مثل کشور آذربایجان. در کنار این ها، 
محصوالت غذایی بیژن در قفسه های فروشگاه های 

کانادا و ونزوئال حضوری چشم گیر دارند. 
 کرونا چه تاثیری بر صنعت غذای کشــور 
گذاشت؟ در این میان شرکت بیژن چه تدابیری 

برای برون رفت از بحران احتمالی اتخاذ کرد؟
من در مقاله ای که در شماره مردادماه مجله بیژن 
منتشر شده است، به این سوال شما به تفصیل پاسخ 
گفته ام و عنوان مطلب ام نیز دقیقا همین بحث است: 
»فرصت ها و تهدیدهای کرونایی صنایع غذایی؛ بیژن 
در دوره کرونا« خالصه حرف من این بود که مهم ترین 
تهدیدات کرونــا در صنعت غذایی کشــور عبارتند 
از: محدودیت هایی کــه در بخش تولید بوجود آمده 
است و کم رونقی مراکز عمده مصرف؛ اما در کنار این 
تهدیدها، کرونا فرصت هایی نیز برای صنایع غذایی 

بوجود آورده اســت که مهم ترین آن هــا عبارتند از: 
قرنطینه و تغییری که در الگوی مصرف بوجود آورده 

است و خریدهای آنالین. 
خانواده بیژن به رغم همه مشکالت ایام کرونایی، 
توانست به مدد الهی و همت کارمندان و کارگران اش 
و استفاده از نیروهای متخصص و خوشفکر، از آن ها 
به سالمت عبور کند و راه خود را ادامه دهد تا وقفه ای 
در خدمتگزاری به مصرف کنندگان و همراهان بیژن 
بوجود نیاید و عالوه بر آن، سعی کردیم از فرصت های 
پیش آمده هم بهره گیریم برای خدمت بیشتر و بهتر 

به مشتریان خانواده بزرگ بیژن.
 حضرتعالی نقش تحقیق و توسعه در شرکت 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
در شرکت بین المللی بیژن دو واحد، این وظیفه را به 
عهده دارند. یکی واحد سیستم ها و روش ها و دیگری 
واحد بازاریابی و تحقیقــات بازار. همکاران ما در این 
بخش ها با تحقیقاتی کــه انجام می دهند و ایده های 

خالقانه ای که دارند، سعی در گسترش کار دارند.
 محصوالت بیژن در اکثر فروشگاه ها از جمله 
فروشگاه های زنجیره ای دیده می شود تعامل 

گفتگوی اختصاصی ماهنامه صنعت غذا با 

 حسین مصطفی زاده خویی رئیس هیئت مدیره
شرکت مواد غذایی بیژن
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این فروشــگاه ها با تولیدکنندگان را چگونه 
ارزیابی می فرمایید و آیا برای همکاری بهتر 

پیشنهادی دارید؟
ما هم اکنــون در همه فروشــگاه های زنجیره ای 
حضوری فعال داریم و با تعاملی که با مدیریت آن ها 
داریم، توانسته ایم نظر مشــتریان را نیز جلب کنیم 
و حضور مستمرمان باعث شــده همکاری بهتری با 
فروشگاه های زنجیره ای داشته باشیم. در این مدت، 
پیشنهادات خود را هم ارائه دادیم و اگر موردی بوده، 

با همکاری طرفین، برطرف شده است.
 نقش تشکل ها  برای حمایت و پشتیبانی از 
شــرکت های صنایع غذایی چیســت و چه 
راهکاری برای قدرت گرفتن تشکل های بخش 
خصوصی و تاثیرگذاری بیشتر آن ها پیشنهاد 

میفرمایید؟
مهم  ترین نکته از نظر من آن است که کارخانه های 
صنایع غذایی باید با هم متحد شــوند و اگر چنین 
وحدتی به وجود آید، مطمئنــا اتفاقات خوبی برای 
صنایع غذایی کشور رقم خواهد خورد. این همگرایی، 
باعث می شود سیاست ها و راهبردهای صنعت غذا، 

برآمده از فعاالن این حوزه باشد.
 در سال های گذشــته شرکت بیژن جهش 
قابل توجهی را در تولید شاهد بوده با توجه به 
اینکه امسال نیز بعنوان سال جهش تولید است، 
آیا پیش بینی میفرماییــد این روند ادامه دار 

باشد؟
بله ما امید داریم با توکل به خدا و تالش همکاران و 
متخصصان مجموعه بیژن این روند رو به رشد ادامه 
یابد. پیش بینی ما این است که در سال های نزدیک، 

تقریبا ۱۰هزار نیروی کار در شرکت بین المللی بیژن 
مشغول به فعالیت باشــند. البته حواس مان هست 
که این گسترش، محدود به توسعه کمی و فیزیکی 
مجموعه نباشــد. در توســعه کیفی بیژن نیز سعی 
داریم محصوالت جدید با کیفیت برتر تولید کنیم و 
حضوری پررنگ در بازارهای داخلی و جهانی داشته 

باشیم.
 شرکت بیژن در سال های اخیر حضور فعال 
در نمایشــگاه صنایع غذایی داشــته است، 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی و بین المللی 

چه کمکی به شرکت ها می کند؟
نمایشگاه های تخصصی و بین المللی در شناساندن 
شرکت ها به مخاطبان و همکاران مختلف می تواند 
موثر واقع شود. خیلی از ارتباط مفید کاری در همین 
نمایشــگاه ها شــکل می گیرد. ضمن آنکه اگر واقعا 
بین المللی باشد و شــرکت های خارجی هم حضور 
داشته باشند، زمینه مناسبی برای تبادل اطالعات و 

فن آوری و صادرات بوجود می آید.
 نقش رسانه های تخصصی را در حمایت از 

صنایع غذایی چگونه ارزیابی می کنید
رسانه های تخصصی بهتر از سایر رسانه ها می توانند 
در معرفی صنایــع غذایی عمل کننــد. هم چنین 
وقتی مدیران و فعــاالن صنعت غذایی کشــور در 
رسانه های تخصصی این بخش حضور دارند، یادداشت 
می نویسند، مصاحبه می کنند و ... در واقع تشریک 
مساعی می شود و نظرات مختلف مطرح می شود که 
هم برای مدیران این صنعت مفید اســت و هم برای 
مسئوالن مرتبط با این بخش، آن ها هم متوجه نظرات 
و مشکالت موجود در صنعت غذایی کشور می شوند. 

 گاها در فضای مجازی هجمه های زیادی به 
صنایع غذایی شده که بسیاری از آنها به دور از 
واقعیت بوده برای جلوگیری از این حرکت ها و 
اعتماد مردم به صنایع غذایی چه پیشنهاداتی 

دارید
پیرو پاسخ قبلی، یکی از وظایف رسانه های تخصصی 
صنایع غذایی، مقابله با همیــن هجمه ها و ابهامات 
اســت. عالوه بر این، فکر می کنــم روابط عمومی 
شرکت های غذایی باید فعال تر عمل کنند تا رابطه 
مشــتری ها و تولیدکننده       ها بهتر و درست تر تعریف 
شود. وقتی این رابطه قطع باشد، میدان عمل برای 
مغرضان، گشوده تر است تا القائاتی نادرست بوجود 

بیاورند و ذهنیت مردم را تخریب کنند.
 مشتریان یکی از حامیان اصلی شرکت ها 
می باشند برای اعتمادسازی و حفظ آنها چه 

دغدغه ای دارید؟
ما معتقدیم مشتریان، مهم ترین حامی شرکت ها 
هســتند و اگر اعتماد آنان از شرکت و مجموعه ای 
سلب شود، آن شــرکت در واقع سرمایه اصلی خود 
را از دست داده اســت و سایر سرمایه هایش کمکی 
نمی کند. بدیــن منظور شــرکت بین المللی بیژن 
همواره متعهد بوده اســت که از کیفیت محصوالت 
خود نکاهد تا اعتماد دیرینه مردم به بیژن خدشه دار 
نشود. افت کیفیت، کم فروشــی، گران فروشی و...
از جمله عواملی هســتند که می توانند مشتری را 
بی اعتمــاد و ناامید کنند. ما خدا را شــکر، تاکنون 
حواس مان به همه این مسائل بوده و از این بعد هم 
مراقب ایم که هیچ اتفاقی باعث جدایی مخاطبان و 

مشتریان بیژن نشود.
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خبـر

قاچاق۵۰ تن زعفران به افغانستان

 عضو هئیت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان 
اینکه ۵۰ تن قاچاق زعفران به کشور افغانستان انجام 
شده اســت، گفت: ویروس کرونا هم صادرات طالی 

سرخ را ۲۰ درصد کاهش داده است.
علی شریعتی مقدم عضو هئیت رئیسه شورای ملی 
زعفران در نشست خبری اظهار داشت: ۵۰ تن قاچاق 
زعفران به کشور افغانستان انجام شده این در حالی 
است که قاچاق پیاز این محصول به عنوان یک تهدید 

جدی برای زعفران کشور ما محسوب می شود. 
وی در پاسخ به  سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا 
ادامه این قاچاق تولید زعفران کشور را تهدید می کند، 
گفت: در حال حاضر ۳۰ کشــور جهان روی تولید 
محصول زعفران کار می کنند و در صورتی که نتوانیم 
این محصول را در کشور خود نگه داریم و روز به روز 
به آن اهمیت بدهیم مجبور خواهیم شد مثل سایر 
محصوالت دیگر نظیر فرش، خاوریار و پسته جایگاه 

جهانی خود را از دست بدهیم.
شریعتی مقدم با بیان اینکه قیمت و فروش محصول 
زعفران از سال ۹۶ تاکنون کاهشی بوده است، گفت: 
این در حالی است که تولید این محصول افزایش یافته 
اما مسئوالن نتوانســته اند تقاضا برای این محصول 

اساسی و استراتژیک ایجاد کند.
 صادرات زعفران ایران توســط کشــور 

افغانستان
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تأکید کرد: 
به دلیل قوانینی دســت و پاگیر و همچنین اجبار 
صادرکنندگان بــرای برگشــت ارز صادرکنندگان 
طالی سرخ محصول خود را ابتدا به کشور افغانستان 
صادر می کنند و از آنجا به سایر کشورهای دیگر صادر 

می شود.
وی دربــاره دلیــل ایــن اقــدام گفــت: طبــق 
آسیب شناسی هایی که انجام داده ایم مهم ترین دلیل 

آنها تعهدات شان برای برگشت ارز است.
شــریعتی مقدم افزود: آنها حاضر هستند محصول 
خود را با ۸۵ درصد قیمت برای فرار از تعهدات ارزی 
در این کشور به فروش برســانند که ادامه این روند 
باعث شده به رغم صادرات وزنی مناسب اما ارزش آن 
به نصف کاهش یابد. همچنین وی دلیل دیگر اقبال 
صادرکنندگان از مسیر افغانستان را مالیات صفر برای 

صادرات طالی سرخ به این کشور عنوان کرد.
 قاچاق زعفران به افغانستان 

وی تأکید کرد که از سال ۹۷ حدود ۱۹ هزار و ۷۵۰ 
کیلوگرم قاچاق زعفران به کشور افغانستان انجام شده 

در حالیکه صادرات به این کشور ممنوع بوده است.
شریعتی مقدم تصریح کرد: در صورتی که از قاچاق 

این محصول به افغانســتان جلوگیری نشود تهدید 
جدی برای تولید این محصــول از هم اکنون به صدا 

درآمده است.
شریعتی مقدم تأکید کرد: متأسفانه تغییرات مقررات 
ارزی و تحریم مشــکالتی را بــرای صادرکنندگان 
ایجاد کرده و قاچاق  پذیری این محصول را بیشــتر 
کرده اســت. چرا که قیمت باال و کــم حجم بودن 
آن و نیز عدم نظــارت بر مبادی باعــث قاچاق این 
محصول به کشــورهای منطقه می شــود. از سوی 
دیگر گزارش گذاری در گمرکات هم به روز نیســت 
در حالیکه باید مصوبات و ارزش گذاری ها در گمرک 
حداقل هر ۲ مــاه یکبار روزآمد شــوند و به همین 
دلیل اگرچه رقم صادرات زعفران ۱۳ میلیون دالر 
عنوان می شــود اما رقم واقعی آن ۱۵۰ میلیون دالر 

است.
وی چند نرخی بودن ارز را به ضرر اقتصاد کشــور 
عنوان کرد و گفت: این چند نرخی در زمینه صادرات 

هم مشکالت زیادی را ایجاد می کند.
عضو هئیت رئیسه شورای ملی زعفران تأکید کرد: 
در سال های گذشته سطح کشــت افزایش یافته اما 
بازارهای مناســبی برای آن شناســایی نشده است. 
ایران تولیدکننــده انحصاری ۵۰۰ هــزار کیلو در 
سال های گذشته بود که اکنون این رقم افزایش یافته 
و پیش بینی می شود امســال نیز رشد ۱۵ درصدی 
تولید داشته باشیم. اما بازارهای صادراتی متناسب با 

آن نیز باید پیدا شود.
شریعتی مقدم گفت: ۹۵ درصد تولید زعفران دنیا در 
دست ایران است و این میزان زعفران در سطح ۱۴۰ 
هزار هکتار اکثراً در خراسان رضوی، خراسان جنوبی 
و شمالی کشت می شود اما در ۲۰ استان دیگر نیز در 

سطح کمتری اقدام به کشت این محصول می  شود.
 کرونا صادرات زعفران را 2۰ درصد کاهش 

داد
وی با بیان اینکــه بیماری کرونا صادرات وزنی 
زعفران را ۱۵ تا ۲۰درصد کاهش داده است، گفت: 
کاهش قدرت خریــد مردم، تعطیلــی ایرالین ها 
و رســتوران ها، مشــکالت حمل ونقل و ورود کاال 
باعث کاهش صادرات این محصول شــده اســت. 
از ســوی دیگر مردم در شــرایط فعلی بیشتر به 
تأمین نیاز روزمره غذایی خودشــان توجه دارند و 
نمی توانند محصوالت لوکس و دارویی مانند زعفران 

را خریداری کنند.
عضو هئیت رئیسه شورای ملی زعفران تأکید کرد: 
امروزه ثابت شده است که زعفران اثر دارویی دارد و 
همچنین مکمل داروهای مهم می تواند باشد. بنابراین 
امیدواری برای کشــف داروی کرونا با اســتفاده از 

زعفران بیشتر شده  است.
 تنها 6 درصد زعفران ایــران به صورت 

بسته بندی صادر می  شود
شریعتی مقدم در پاسخ به سؤال خبرنگار که پیش 
از این صادرات فله ای و بسته بندی نامناسب مشکل 
عمده صادرات این محصول بود به طوری که اسپانیا با 
خرید فله ای و انجام بسته بندی مناسب ارزش افزوده 
چندین برابــر ایجاد می کرد اکنــون روش صادرات 
چگونه اســت، گفت: تحریم ها و مشکالتی که پس 
از کرونا ایجاد شد به شــرکت های بسته بندی فشار 
وارد کرد و آنها نمی توانند کار خود را به خوبی انجام 
دهند. به طوری که اکنــون از ۲۵۰ هزار تن زعفران 
صادراتی تنها ۶ درصد آن به صورت بسته بندی شده 

از کشور خارج می شود. 

خ را ۲۰ درصد کاهش داد ونا صادرات طالی سر کر
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مرتضی سلطانی سردار خط مقدم 
تولید ملی

 برخی ویژگی هــای کارآفرین موفق، 
مربوط به شخصیت او است مثل مهارت حل 
مســئله و تصمیم گیری یا مدیریت ریسک. 
برخی دیگر مربوط به نحوه مدیریت و دانش 
فنی است. کارآفرین موفق فردی خودساخته 
اســت و انگیزه درونی دارد که او را به سوی 
تالش بیشتر سوق می دهد. این خصوصیات 
در مورد بنیانگــذار بزرگترین تولید کننده 
ماکارونی خاورمیانه، مرتضی سلطانی صدق 

می کند.
اما او اعتقاد بــر این دارد که هرچه اکنون 

هست، هنوز کمترین است. 
کســی که توانســت ایران را بــه یکی از 
صادرکنندگان صنعت ماکارونی حتی به مهد 
ماکارونی جهان یعنــی ایتالیا تبدیل کند، 
صنعتی که همگان به یــاد دارند تا دو دهه 
 قبل با واردات محصوالتــش مواجه بودیم .
مرتضی ســلطانی که در زمینه ســاخت و 
توسعه کشــور همیشــه با انرژی و تعصب 
خاصی صحبت می کند توانست بزرگترین 
پاالیشــگاه غالت در خاورمیانه را در کشور 
به بهره برداری برساند و کشور را از واردات 
فروکتوز نیز بی نیاز کنــد و نه تنها جلوی 
خروج ارز از کشــور را بگیــرد بلکه ایران را 
تبدیل به یک صادر کننــده در این زمینه 
بدل سازد . جالب اینجاســت بعد از افتتاح 
پروژه زرنام،سلطانی توانسته با ساخت زرکام 

بزرگترین خط کانفکشنری خاورمیانه را در 
کشور راه اندازی کند .

ســلطانی معتقــد اســت کار توســعه و 
کارآفرینی، عمومــا همراه با برند ســازی 
های متعدد و توســعه واحدهای متعدد آن 
هلدینگ و آن مجموعه صنعتی است ومی 
گوید : اگر برندی را به وجود آوردید و به فکر 
توسعه آن نباشید به مرور نابود خواهد شد 
و برعکس با توسعه آن برند به جهانی شدن 

آن کمک خواهید کرد .
و حاال این کارآفرین و صادرکننده کشور 
با قرار دادن گروه صنعتی و پژوهشی زر در 
بورس، معتقد است برخی شرکت ها از یک 
جایــی و زمانی به بعــد از حالت خصوصی 
خارج و متعلق به مردم هســتند و مردم نیز 
باید بتوانند در سود آنها شریک باشند و امید 
دارد با مشــارکت مردم در توسعه این گروه 

معظم قدم دیگری بردارد .
نکته جالب اینجاســت که بعد از استقبال 
فراوان مردم از غــزر در بورس، وی با درک 
شرایط حساس ارزی کشوراز خیر مشارکت 
بانک کشاورزی ودیگران برای توسعه گروه 
زر گذشته است وآنچه هم تاکنون دریافت 
نموده، با نرخ روز ارزی به بانک اعاده کرده 
است این جای بسی خوشحالی است که این 
کارآفرین ملی بدون گالیه همچنان پی گیر 

امور و راهکارها می باشد.

دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت: مثل کوه استوار

برنامه ای برای افزایش قیمت 
یم شکالت ندار

 مغــازه ای گفت: علی رغــم افزایش هزینه هــای تولید، 
تولیدکنندگان برنامه ای برای افزایش قیمت ندارند.

جمشید مغازه ای دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت در 
گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره به اینکه تولیدکنندگان 
کماکان بــا کمبود مواد اولیه رو به رو هســتند، اظهار کرد: در 
حال حاضر کارخانه ها با مشــکل تهیه شکر و کاال های وارداتی 

رو به رو هستند.
او افزود: هم اکنون صادرکنندگان با ۲ مشــکل عمده بسته 
شدن مرز ها و نوسان نرخ ارز و قیمت پایه مواجه هستند، چرا 
که با دالر ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان امکان بازگشــت ارز به کشور 

وجود ندارد.
مغازه ای ادامه داد: با افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ تمام شده 
محصوالت افزایش می یابد که در صورت تغییر قیمت، رقابت با 

دیگر رقبا مشکل ساز می شود.
افت 3۰ درصدی صادرات شکالت

این مقام مســئول با اشــاره به اینکه صادرات شــیرینی و 
شکالت تعریفی ندارد، بیان کرد: بنابر آمار صادرات شیرینی و 
شکالت نسبت به سال قبل ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است 

که استمرار این روند مشکل ساز خواهد بود.
دبیر انجمن شــیرینی و شــکالت در پایان با اشاره به اینکه 
برنامه ای برای افزایش قیمت شــیرینی و شکالت در دستور 
کار نداریم، تصریح کرد: علی رغــم افزایش هزینه های تولید، 
تولیدکنندگان با سود پایین و در برخی موارد با زیان، اقدام به 
عرضه شیرینی و شکالت می کنند و تنها به سبب لوکس بودن 
کاال در سبد خانوار، افزایش قیمت بر مشکالت تولیدکنندگان 

می افزاید.
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گزارش

تالش یک کسب و کار خانوادگی برای تداوم فعالیت

 شرکت کامبیز در دهه ۴۰ با همکاری محمد 
فروزان فرد و محمد پیروز حمیدی آغاز به کار کرد. 
تولید، توزیع و بسته بندی در صنایع غذایی حاصل 
همکاری این دو در سال های دهه ۴۰ بود که اوایل 
این دهه به بســته بندی و توزیع محصول کشــک 
منتهی شد و به تدریج با همکاری های جدی، برند 
کامبیز طی ۶۰ سال شــکل گرفت. توجه به بازار 
مهم ترین نکتــه ای بود که این دو شــریک در آن 
دوره و پس از آن همواره مدنظر قــرار دادند، آنها 
تالش کردند با تعامالتی که با فعاالن عرصه توزیع 
در سراسر کشور داشتند، مشتریان نهایی و میانی 
را شناسایی و با آنها همراهی کنند. به همین دلیل 
در استان های پرجمعیت نمایندگی هایی را ایجاد و 
متناسب با تعامالتی که داشتند کاالهای بیشتری 
را تولید و به ســبد فعالیت خود اضافه کردند. بعد 
از جنگ این روند متوقف نشــد و با انتقال کارخانه 
از تهران به صفادشــت، تالش شــد دوره جدیدی 
از فعالیت ها در ۴ هکتار زمین با زیرســاخت های 
مناســب تر آغاز شــود. از آن به بعد فعالیت های 
شــرکت با شــیب صعودی از نظر تنــوع و تعداد 

محصوالت آغاز شد.
بهبود حاکمیت شرکتی تصمیم مهم »کامبیز«

از سال ۷۰ به بعد نسل دوم موسسان وارد فعالیت 
در این شرکت شدند و زمینه برای تکمیل فعالیت ها 
گسترش یافت. برند کامبیز شرکتی مستقل را نیز 
برای پخش و توزیع تاسیس کرده که شرکت پخش 
کامیاران نام دارد و همچنین یک شــرکت تعاونی 
با عنوان پارســیان نواندیش نیــز در زمینه تامین 
منابع مورد نیاز کامبیز تاســیس شــد. آن طور که 
حسن فروزان فرد رئیس هیات مدیره کامبیز گفت: 
این طرح در ســال های آینده، کامل تر خواهد شد 
و شــرکت تعاونی در زنجیره تامین و تولید ارزش 
حضور بهتری خواهد داشت، زیرا در شرایط فعلی 
تولید با توجه به رقابت باال حاشــیه ســود پایینی 
دارد. بنابراین در بلندمدت باید پایداری و افزایش 
حجم و سطح فعالیت ها در دستور کار قرار گیرد و 
بنابراین باید زنجیره های پیشین و پسین نیز تقویت 
شوند و این نگاه راهبردی از سال ۸۵ به بعد ایجاد 

شده است.
نکته دیگــر اینکه شــرکت های خانوادگی نقاط 
قــوت ارزنده ای دارنــد و به همین دلیل ســرعت 
تصمیم گیری هــا افزایش می یابد، اما الزم اســت 
برای آینده این نوع شــراکت ها دیدگاه بلندمدت 

وجود داشته باشــد و زمینه های حاکمیت شرکتی 
طرح ریزی شود وگرنه در بلندمدت با چالش روبه رو 
می شــوند اما آن طور که فروزان فرد می گوید برای 
کامبیز در ۵ ســال گذشــته زمینه های حاکمیت 
شــرکتی مدرن تری با توجه به آینده تعریف شده 
و مکانیزم هــا و سیســتم های مدیریتی شــرکت 
به روزرســانی و طرح ریزی شــده اســت با تعیین 
وظایف و مسوولیت ها و تالش برای رسیدن به یک 
هیات مدیره واقعی تر از جمله اقداماتی بوده که در 
این سال ها انجام شده تا از پیچیدگی های کسب و 

کار  خانوادگی و ایجاد اختالف ها جلوگیری شود.
به گفته وی »در تالشــیم بر همین اســاس در 
سال های پیش رو برند کامبیز را با شفاف سازی هایی 
که صورت گرفته وارد بازار سرمایه کنیم و از مزایای 

حضور در این بازار استفاده کنیم.«
این شرکت اکنون در زنجیره سه گانه خود حدود 
۲۵۰ نفر را به صورت مســتقیم مشغول به فعالیت 
دارد. در مورد محصوالت جدیدتر سهم بازار کامبیز 
متفاوت اســت؛ کشــک، آبغوره، رب انار و … از 
محصوالتی هستند که برند کامبیز در آنها سهم و 
اعتبار باالتری دارد و قدرت قیمت گذاری بیشتری 
نیز در اختیار دارد، اما در محصوالتی که بازیگران 
بیشتری دارند مانند انواع مربا، طعم دهنده ها و … 
که رقابت فشرده تر است جایگاه برند پایین تر است.

 هفت محصول جدید
تالش ســالیان اخیر این شــرکت برای ورود به 
عرصه غذاهای آماده اعم از کنســروهای معمولی 
یا محصوالت غذای آماده بوده است و تالش کرده 
برند خــود را از این کانال تقویت کنــد. بر همین 
اساس به گفته فروزان فرد، از ابتدای سال ۹۹ این 
محصوالت با حدود ۷ مدل متنوع به بازار ارائه شده 
است و البته جزو محصوالت بدون گوشت محسوب 
می شوند که برای جامعه گیاه خوار طراحی شده و 
بازخورد خوبی هم داشته  و این شرکت در پی تنوع 

بیشتر آن است.
رقم سرمایه ثبتی این شــرکت در حال حاضر ۳ 
میلیارد تومان اســت اما به گفته فروزان فرد قرار 
اســت این رقم برای ثبات مالی شرکت به رقمی در 
حدود ۲۰ میلیارد تومان تا پایان امســال برسد تا 
زمینه ها برای ورود کامبیز به بورس فراهم شــود. 
وی با اشــاره به اینکه تجدید ارزیابی دارایی های 
شرکت و بازنگری اطالعات و قیمت گذاری جدید از 
جمله برنامه هایی است که صورت نگرفته، گفت: این 
بازبینی ها باید در مورد ملک شرکت، ماشین آالت و 
… صورت بگیرد تا تناسب با واقعیت های فعلی در 
حوزه های مالی ایجاد شود بنابراین طرح این موضوع 
آماده شده و از طریق برگزاری مجمع فوق العاده از 
محل پرداخت های نقدی سهامداران افزایش سرمایه 

شمارش معکوس »کامبیز« برای ورود به بورس
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خواهیم داشــت؛ تا پیش از پایان سال جاری یک 
افزایش ســرمایه دیگر نیز اتفاق بیفتد تا به سمت 
ایجاد فاکتورهای منطقی شرکت برویم و در بازه دو 

ساله آینده آماده حضور در بورس شویم.
به گفته رئیس هیات مدیــره کامبیز این تصمیم 
هفت سال است که اتخاذ شده و تجربه بین المللی 
و درک اعضای هیات مدیره نشان می دهد باید این 
تصمیم مورد توجه قرار گیرد و اگر چارچوب های 
حرفه ای بورس پذیرفته نشــوند مانند بســیاری 
از دیگر برندهــا که پس از کنار رفتن نســل اول، 
زمینه های افول آنها فراهم شده، شاهد افت برند این 
شرکت خواهیم بود، اما فعالیت در بازار سرمایه مانع 
چنین اتفاقاتی خواهد شد. از سوی دیگر استفاده 
از منابع تامین مالی بازار سهام بر خالف بازار پول 
که از مزایای بیشتری برخوردار است دیگر مزیت 
این اقدام اســت که ظرفیت های ایجاد سود بیشتر 
برای تولیدکننده را نیز به همراه دارد و این عالوه بر 

مزیت هایی مانند تخفیف های مالیاتی و … است.
 به دنبال ذائقه بازارهای خارجی هستیم

در سال ۹۸ حدود ۶۰ محصول توسط این شرکت 
تولید و توزیع شده و در سال ۹۹ نیز بسته بندی های 
جدید غذایی بــا هفت عنوان آغاز شــده و بهبود 
خواهد یافت. فروش کامبیز در سال ۹۸ حدود ۲۵ 
تا ۳۰ میلیارد تومــان به صورت خالص بوده و قرار 
است در دو تا سه سال آینده این رقم از مرز ۱۰۰ 
میلیارد تومان از طریق تنوع بیشتر محصول و بهبود 

مکانیزم های توزیع و تامین بهتر کاال عبور کند. 
 در خارج از ایران به دالیل مختلف اقتصادی و 
تجاری شرکت های مشابه امکان عرضه محصوالت 

را نداشته اند، زیرا به جز
 مسائل کیفی هر نوع مبادله با بازارهای خارجی 
به یکسری توافق های بلندمدت قیمتی نیاز دارد و 
تعهدات تامین کاال نیز در این زمینه مهم اســت، 
اما پیچیدگی هــای اقتصادی ایــران مانند تورم، 
رکود، مشکالت مرزی، مشــکالت سیاسی و … 
توافق هــای بلندمدت را تحت تاثیر قــرار داده اند 
و موفقیت های بلندمدت تضعیف شــده؛ بنابراین 
صادرات محصوالت غذایی همیشه از طریق ایران با 

مشکالت زیادی روبه رو است.
به گفته فروزان فرد بخشــی از محصوالت ایرانی 
با هدف اســتفاده مصرف کننده ایرانی در خارج از 
ایران صادر می شود و این نوع از صادرات از ۱۹۹۳ 
تاکنون به مقصد آلمان، کانادا، ســوئد، اســترالیا 
و … آغاز شــده و به تدریج با افزایش مصرف در 
این بازارها میزان صــادرات افزایش یافته و حتی 
در مورد برخی بازارها برندهــای جدید نیز ایجاد 
شده و تمام این موارد برای کسب بازارها بوده، اما 
چشم انداز حرفه ای حضور بلندمدت برای تامین نیاز 

مصرف کنندگان غیرایرانی است.
 مسوولیت پذیری اجتماعی کامبیز

وی گفت: بازیافت امیــد طرحی برای حمایت از 
محیط زیســت توسط شــرکت کامبیز در راستای 
مســوولیت پذیری اجتماعی این برند ایجاد شده و 
چند مرحله را پشت ســر گذاشته است. در مرحله 
اول، این تصمیم به عنوان یک راهکار برای حمایت 
از محیط زیســت در نظر گرفته شده و بعد از آنکه 
دســتاوردهای مهمی  به بار آورد ســرمایه گذاری 
بیشتر در این زمینه صورت گرفت و به عنوان یک 
رویکرد بلندمدت به موسســه مستقلی تبدیل شد 
تا وظایف خود را ادامه دهد و اکنون چند ســالی 
از تاسیس موسسه بازیافت امید زندگی به صورت 

مستقل می گذرد.
به گفته فروزان فرد باید به این نکته دقت کرد که 
فعالیت ها در قالب مسوولیت های اجتماعی با خیریه 
متفاوت است. مسوولیت های اجتماعی شرکت ها با 
توجه به ظرفیت های بنگاه ها در مسیر فعالیت های 
روزانه خود منافع عمومــی  را تامین می کنند که 
البته منافع برندســازی و تجاری را هم برای آنها 
به همراه دارد. مجموعــه بازیافت امید با یک نگاه 
چندوجهی طراحی شده است. رئیس هیات مدیره 
کامبیز با اشاره به اینکه ما سال ها است نگران دفع 
زباله در کشــور هســتیم، افزود: کامبیز بر اساس 
نمونه های موفق دنیا تالش کرده تا مصرف کنندگان 
را به تفکیک زباله از مبدأ و تحویل تشویق کند تا 
ظرفیت های آموزشی در این زمینه را ایجاد کند و 
با تعریف یک ظرفیت خیریه تالش کردیم تا همگان 

را به انجام فعالیت های مرتبط تشویق کنیم.

وی با بیان اینکه جابه جایی و حمل و نقل در این 
مسیر مهم بود، ادامه داد: شرکت پخش کامیاران 
به عنوان مجموعه ای که در سطح شهر کار توزیع 
محصول را انجام می داد کمک شــایانی را در این 
مسیر بر عهده گرفت. این شرکت با جانمایی های 
درســت از این طریــق بــا برنامه ریزی های قبلی 
جمع آوری زباله های بازیافت شده را بر عهده گرفت 
و به این ترتیب انگیزه هــای الزم برای جمع آوری 
مواد بازیافتی و تحویل بــه مجموعه و قرار گرفتن 
منافع آن در اختیــار نیازمندان فراهم شــد و به 
خوبی هم جواب داد، زیــرا در قالب خیریه تعریف 
شــد و انگیــزه الزم را نیز بــرای مصرف کننده و 

دست اندرکاران ایجاد کرد.
 برنامه های توسعه کامبیز برای سال 99

به گفتــه فروزان فرد طرح های توســعه مهم این 
شرکت وابسته به تصمیم برای حضور در بورس است. 
یکی از دالیل کندی توسعه در برندهای مختلف این 
بوده که نتوانسته اند تامین مالی به موقع و مناسب 
انجام دهند؛ گزارش های ساالنه اتاق بازرگانی ایران 
و تهران نشان می دهد اولین و مهم ترین فاکتوری 
 که سختی فعالیت را در ایران نشان می دهد سهولت 
دسترسی به منابع مالی است بنابراین تغییر ماهیت 
شــرکت از ســهامی خاص به عام و ورود بــه بازار 
سرمایه با هدف عرضه اولیه مناسب و هدف همراه 
کردن سهامداران خرد و هموار کردن شرکت های 
دیگر از اهداف مهم کامبیز اســت که در آینده باید 
اســتراتژی هایی از این مدل را در دستور کار قرار 
دهد تا در بلندمدت بتواند از منافع آن استفاده کند.
گزارش :سعیده نبی زاده
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یادداشت

یادداشتی از دکتر مسعود رسولی دبیرانجمن صنفی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

وژه کشوری موفقیت در پر
 از ســال ۱۳۹۴ انجمن صنفی صنعت تولید 
و بســته بندی مواد پروتئینی کشور پروژه ترویج و 
فرهنگ سازی مصرف مواد خام دامی شناسنامه دار 
را شروع کرد، این پروژه با یک مطالعه در خصوص 
میــزان مصرف و الگوی مصرف گوشــت و مرغ در 
اســتان های کشــور صورت پذیرفت. در آن زمان 
مصرف سرانه گوشــت قرمز حدود ۱۲ کیلوگرم و 
سرانه مصرف مرغ حدود ۲۰ کیلوگرم در سال بود.

 با توجه به مطالعات و نظرســنجی هایی که در 
ســال ۱۳۹۴ صورت پذیرفت درصد بســیار کمی 
از جامعه محصوالت بســته بندی مصرف میکردند 
که دالیــل آن ۱-عدم اعتماد  مصــرف کننده ۲- 
عدم دسترســی ۳- نامناســب بودن قیمت ها به 
نسبت فله ای  ۴- عادت به خرید فله ای از قصابی 
سنتی   ۵- تفاوت محصوالت و قیمت های شرکت 
ها و فروشــگاه ها در نتیجه سردرگمی مشتریان و 
… که با عارضه یابی و چاره اندیشی که در انجمن 
انجام شــد و حمایت ســازمان دامپزشکی کشور 
تمامی محصوالت با یک نام و یک کد و یک آنالیز 
مشخص برش، قطعه بندی، پاکسازی و بسته بندی 
توسط تمام شرکت ها در کل فروشگاه های زنجیره 
ای صــورت پذیرفت، و با همکاری فروشــگاههای 
زنجیرهای و ســازمان حمایــت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان قراردادهای فروشــگاهی سود 
عرضه در فروشگاه ها اصالح گردیده و نیز قیمتهای 
محصوالت تعدیل شــد و در تمامی فروشگاههای 
سراسر کشــور یکسان سازی گشــت و همچنین 
گســترش فروشــگاه های زنجیره ای نیز به رونق 
این صنعت کمک شایانی کرد و عرضه و دسترسی 
محصوالت بســته بندی را در تمامی نقاط کشور 

آسان ساخت.
انجمن دو بار در طرح عرضه گوشت تنظیم بازار با 
دولت همکاری داشته که پس از بازرسی های مکرر 

خوشبختانه سر بلند بوده است .
استفاده از محصوالت قطعه بندی و بسته بندی 
شــده یقینا از لحاظ بهداشــتی و اقتصادی به نفع 
مشتری می باشــد زیرا قطعه مورد نیاز خود را به 
صورت پاک شده خریداری میکند نیز بخش های 
مورد مصرف صنعت و رســتوران به مصرف کننده 
های خود عرضه می شــوند و بخش های غیر قایل 
مصرف مانند چربی و ضایعــات و غیره در صنعت 
مورد اســتفاده غذای دام و طیور، صابون سازی و 
روغن هــای صنعتی و غیره قرار مــی گیرد که به 

اقتصاد کشور کمک می شود و همچنین در زباله ها 
شهری دور ریخته نمی شود که از آسیب به محیط 

زیست و افزایش موش و غیره جلوگیری می شود.
در کل با توجه به اینکه منطق پشتوانه این طرح 
بود، با سرمایه گذاری شرکتهای تولیدی و همکاری 
فروشگاههای زنجیره ای و همچنین حمایت بخش 
دولتی طرح موفق بود و امروز حدود ۴۵۰/۰۰۰ تن 
مرغ (حدود ۲۰٪ تولید کشــور( در سال و حدود 
۱۲۰هزار تن گوشت قرمز گوساله و گوسفند (حدود 
۵۰٪ مصرف کشــور( به صورت محصوالت قطعه 
بندی و بسته بندی شده در خانوار مصرف می شود و 
میزان دیگر تولید در صنعت آشپزخانه های صنعتی 
و رستورانی ها و همچنین ارگان ها و به صورت فله 
در قصابی ها سنتی و ســوپر پروتئینی ها مصرف و 

عرضه می شود.
با توجه به اینکه سرانه گوشت قرمز ۶ کیلوگرم می 
باشد (گوشت گوساله بدون استخوان و گوسفند با 
استخوان جمعا حدود ۲۴۰ هزار تن مصرف کشور( 
و مصرف سرانه مرغ حدود ۲۸ کیلوگرم در سال می 
باشد و سرانه مصرف گوشت کاهش داشته و سرانه 
مصرف مرغ کمی افزایش داشته ولی سهم مصرف 
محصوالت بســت هبندی و شناسنامه دار افزایش 
بسیار زیادی داشته و این ســهم رو به رشد است، 

امروز حدود ۷۵ شرکت فعال عضو انجمن هستند 
که با ســرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیــارد تومان و 
اشــتغالزایی ۱۵/۰۰۰ نفر به صورت مســتقیم در 
لیســت بیمه و حدود ۷۵/۰۰۰ نفر به صورت غیر 
مســتقیم در کنار صنعت فعال هستند محصوالت 

تازه و منجمد به بازار عرضه می نمایند.
این صنعت از سال ۱۳۹۴ شــروع طرح ترویج و 
فرهنگسازی محصوالت بسته بندی شناسنامه دار 
حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته و شرکت های بسیار 

زیاد و بزرگی وارد این صنعت شده اند.
از دیگر مزایای مصرف محصوالت شناسنامه دار 
قابلیت ردیابی و پیگیری و شــکایت دارد که این 
انجمن به شکایت مشتریان رسیدگی می کند زیرا 
همانطور که فعالیت مخرب یک شــرکت به رشد 
صنعت و اتحاد مشــتری کمک می کند تقلبات و 
یا تخلفــات احتمالی می تواند بــه صنعت و اتحاد 
مشتری آسیب زیادی وارد کرده که واحد بازرسی 
این انجمن محصوالت را از سطح بازار خرید و تجزیه 

برداری و کنترل می نماید.
اخیرا با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ پروتکل 
های بهداشتی سخت گیرانه تر شده که محصوالت 
به صورت فیزیکی ناقل و ویروســی نباشندسالمت 

پرسنل هم حفظ شود.
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ایشــان مدیری کارکشته و با تجربه است منتهی صنعت لبنیات بخصوص صنایع شیر در چنبره سیســتم دیوان ساالرانه دولت محصور است. دوگانگی 
مدیریت دولت در اداره تولید شیر خام و صنعت دمار از روزگار هردوی این تولید کنندگان درآورده است.

انتخاب ایشان را به عنوان شخصیت سال صنعت غذا تبریک می گویم و برایشان آرزوی موفقیت می کنم.

دکتر محمود نجفی عرب، مدیرعامل اسبق صنایع شیر و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران :

برند »پگاه »  با بیش از ۸۰۰  کد محصول  و ویژگي هاي بارزي نظیر محصوالت ســالمت محور ، توجه به محیط زیست ، توجه به ذائقه هاي مختلف ، 
کیفیت دائم ، استاندارد  و بهداشت همیشگي  ، اصالت و نوســتالژي محصوالت  و خاطرات خوبي که از نسل هاي پیشین بر جاي مانده  همواره نیازمند 

هدایت و سکانداری  توسط  یک مدیر توانمند و متعهد همچون جناب اقاي مهندس قدوسي دارد . از تالشهاي ایشان سپاسگزاریم .

مهندس آزاده دلسوزی، رئیس هیئت مدیره باشگاه صنایع غذایی آریا و بازرس انجمن علوم وصنایع غذایی ایران :

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا

شخصیت صنعت غذای 
سال 97

غالمعلی  سلیمانی 
شرکت کاله 

شخصیت صنعت غذای 
سال 89

مرتضی سلطانی
شرکت زر ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 90

فردین عالیزاد 
شرکت سن ایچ 

شخصیت صنعت غذای 
سال 91

احمد فتح الهی
 شرکت سبزی ایران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 92

مهدی کریمی تفرشی 
شرکت گلها 

شخصیت صنعت غذای 
سال 94

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 95

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

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

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

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

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 98
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خبـر

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

تحریریه نشریه اطالع دهند .

ــ هـای اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

خط تولید پنیرخامه ای در شــرکت پگاه فارس راه اندازی شــد. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی شــرکت صنایع شیر ایران 
(پگاه(، محمد بزم آراء مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس، با اعالم این خبر افزود: با خرید و نصب دستگاه مربوطه ظرفیت روزانه تولید پنیر، ۳۰۰ درصد 
افزایش یافت. او با اشاره به هزینه سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد ریالی این خط تولید، افزود: دستگاه تولید پنیر خامه ای، برای تولید و بسته بندی انواع پنیر ۵۰ تا ۱۰۰ 
گرمی، در بسته بندی ویژه پنج ضلعی، طراحی شده و با نام پنیر الماسی به بازار وارد شده است. وی تصریح کرد: یکی از ویژگی های این دستگاه، به بسته بندی ۸ 
هزار لیوان در ساعت است که در ارتقای حجم تولید و تامین بازار نقش موثری خواهد داشت. مدیر عامل پگاه فارس، ایجاد زیر ساخت جهت تولید محصوالت جدید 

و متنوع، نفوذ در بازارهای صادراتی و داخلی، افزایش توان رقابتی با رقبای داخلی و خارجی و اشتغال آفرینی را اهداف راه اندازی این خط تولید جدید برشمرد.

 توان رقابتی »غفارس«
در تولید پنیر 3 برابر شد

راه اندازی خط تولید 
»پنیر الماسی« در پگاه 

فارس
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گروه صنعتی و پژوهشی زر بعنوان عرضه اولیه در بورس قرار گرفت و با مورد استقبال قابل توجه قرار گرفت. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، مرتضی 
سلطانی رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر در این خصوص پیامی به شرح زیر صادر کرد :

به عنوان عضو کوچکی از سربازان جبهه تولید و نبرد اقتصادی برای توسعه و تعالی ایران عزیز دست تک تک عزیزانی که همواره یار و همراه ما بوده اند و با خرید 
سهام زر ماکارون( یکی از شرکت های هلدینگ صنعتی زر (و خلق یک شگفتی معنی دار در حمایت از بخش خصوصی واقعی در کشور همراه ما شده اند را می 
فشــارم و در برابر همت بلندتان خاضعانه سر تعظیم فرود می آوریم. با اســتعانت از ذات اقدس الهی و به برکت خون پاک شهیدانی که همه هستی خود را برای 
سربلندی، عزت و تعالی این آب و خاک فدا کردند، مسیر آغاز شده را در کنار شما موفق تر از گذشته طی خواهیم کرد و به نمایندگی از خانواده بزرگ زر که شما 
هم عضوی از آن هستید، به همه شما بزرگواران اطمینان می دهیم که حافظی امین برای سرمایه های ارزشمند شما باشیم. همچنین در این مراسم لوح تقدیری 

به دکتر محسن امینی ، مدیرعامل گروه صنعتی و پژوهشی زر از بورس اوراق بهادر تهران اعطاء شد.

گزارشی از مراسم عرضه اولیه 
زرماکارون،دومین تولید کننده 
پاستا در دنیا+ پیام مرتضی 
سلطانی

صادرات پگاه گلستان، در چهار ماهه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۸۰۰ درصد رشد کرد. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت 
غذا، به نقل روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه(، مهرنوش امجدی گلپایگانی مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان، با اعالم این خبر گفت: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته در مسیر توسعه بازارهای هدف صادراتی، میزان صادرات این شرکت در چهار ماهه نخست امسال، با رشد ۸ برابری گام تازه ای در 

مسیر توسعه صادرات غیرنفتی در صنایع شیر ایران است.
مدیر عامل پگاه گلستان، افزود: این میزان صادرات ۱۷۸ درصد بودجه ریالی و ۱۵۰ درصد بودجه وزنی را تحقق داد.

وی تصریح کرد: شیرخشک، محصوالت اســتریل، پنیر خامه ای، پنیر لبنه و شیر تغلیظ شده به کشورهای عراق، گرجستان، افغانستان، پاکستان صادر شده و 
حضور در بازارهای ازبکستان و قزاقستان نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.

او تاکید کرد: صادرات یکی از مهم ترین عوامل موثر بر درآمد بنگاه های اقتصادی و در بعد کالن درآمد هر کشــوری است و از آنجا که ایران در سال های اخیر با 
معضل تحریم ها مواجه است، صادرات و ارزآوری نقش بسزایی در روند رشد اقتصادی کشور دارد.

گام دیگر صنایع شیر ایران در مسیر 
توسعه صادرات غیر نفتی؛

صادرات چهارماهه پگاه گلستان 
هشت برابر بیشتر شد
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خبـر

با هدف توســعه خطوط تولید پــگاه و با حضور 
استاندار تهران، خط تولید ESL لیوانی پگاه تهران 

افتتاح شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل 
از روابط عمومی شــرکت صنایع شیر ایران (پگاه(، 
صبح روز پنجشــنبه ۹ مرداد، انوشیروان محسنی 
بندپی استاندار تهران، ضمن بازدید از خطوط تولید 
 ESL شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران ، خط تولید

لیوانی پگاه تهران را افتتاح کرد.
در این بازدید یداله صادقی رئیس سازمان صنعت 
، معدن و تجارت استان تهران ، حشمت اله عسگری 
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری تهران و کریم 
ذوالفقاری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران نیز 

حضور داشتند .
انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران، با اشاره 
به سابقه درخشان شرکت صنایع شیر ایران در حوزه 
خودکفایی پنیر و شیر خشک و با حضور منابع انسانی 
نخبه خواست تا در زمینه تولید کره نیز کشور را به 

خودکفایی برسانند.
استاندار تهران، با اشاره به ســرانه مصرف شیر و 
عوارض ناشــی از آن ، از جمله کاهش ســن پوکی 
استخوان و کوتاهی قد کودکان ایرانی تصریح کرد : 
۱۱ درصد از سهم ظرفیت تولید شیر خام کشور به 
شهر تهران اختصاص دارد و پگاه با ظرفیت و پتانسیل 
باالیی که دارد در راستای توسعه دامداری ها هدف 
گذاری کنــد تا عالوه بر توســعه صنعت دامپروری 

کشور زنجیره مزرعه تا سفره نیز کامل شود.
عبداله قدوسی مدیر عامل شــرکت صنایع شیر 
ایران ، با اشاره به رشــد ۴۳ درصدی صادرات پگاه 
در سه ماهه اول سال جاری و نقش موثر صادرات در 
ارزآوری کشور تصریح کرد : باالترین حجم صادرات 
مربوط به صنایع غذایی است  و شرکت صنایع شیر 
ایــران در این حوزه رتبه اول را بــه خود اختصاص 

داده است.
وی تصریح کــرد: دریافت عــوارض در صادرات 
شیرخشک و خامه به منزله تنبیه صادرکننده است 
و با توجه بــه تهدید منافع دامداران، انجمن شــیر 
خشک و سایر صنوف در این راستا خواستار اصالح 

این رویه شد.
مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران تاکید کرد : 
برند پگاه با ۶۴ نشــان ایمنی و سالمت بعنوان تنها 
شــرکت دارنده این نشانها عنوان ســالم ترین برند 
صنعت غذا و لبنیات در کشــور را به خود اختصاص 
داده است و با دریافت ۳ نشان استاندارد ملی توسط 
شرکتهای تابعه تولیدی در سالروز جهانی استاندارد 
در سال گذشته ، نشان داد همواره رویکرد سالمت 

محور دارد .
وی با اشــاره به اقدامات پگاه در حوزه مسئولیت 
اجتماعی بویژه در زمان شیوع کرونا گفت : شرکت 
صنایع شــیر ایران با تولید و عرضه انبوه محصوالت 
فراسودمند و توزیع رایگان محصوالت لبنی به ارزش 
یک میلیارد ریال در مناطق محروم کشــور بعنوان 

سربازان سالمتی ایفای نقش کرد .
کریم ذوالفقاری رئیس جهاد کشــاورزی استان 
تهران در خصوص حل چالشهای پیش روی دامداران 
و تامین نهاده های دامی تصریح کرد : آماده هر گونه 

همکاری در این حوزه هستیم .
یداله صادقی رئیس ســازمان صنعــت ، معدن و 
تجارت استان تهران نیز تصریح کرد : شرکت صنایع 
ایران با تولید محصوالت کیفی و عرضه اقتصادی آن 

همواره حامی مصرف کنندگان بوده است .
حشمت اله عســگری معاون هماهنگی اقتصادی 
اســتانداری تهران نیز در خصوص اخــذ مجوز از  
سازمان دامپزشکی در راستای توسعه صادرات اعالم 

آمادگی کرد .
عبداله قدوسی مدیر عامل شــرکت صنایع شیر 
ایران در مراسم رونمایی از دستگاه ESL لیوانی نیز 
گفت : این پروژه حاصــل تالش متخصصان داخلی 
کشور اســت و بی نیازی از مواد اولیه و بسته بندی 
خارجی و اســتفاده از تولیدات داخلی از ویژگیهای 

این دستگاه است .
وی با اشــاره به قابلیت بســته بندی دهانه گرد و 
چهار گوش دستگاه ESL لیوانی گفت : این دستگاه 
برای تولید و بســته بندی شــیر ، خامه های ساده 
و طعمدار طراحی شده اســت و با سرعت ۱۲۰۰۰ 
کاپ در ســاعت محصوالتی را بسته بندی می کند 
که قابلیــت ماندگاری ۴۵ روزه بــدون نیاز به مواد 

افزودنی را دارند .

استاندار استان تهران در 
بازدید از پگاه مطرح کرد:

پگاه کشور را در تولید 
کره به خودکفائی 

برساند
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در هشــتمین مراسم ســاالنه معرفی و تجلیل از 
برندهای برتر خراســان رضوی، از شــرکت نوین 
زعفران به عنوان برند »برتر« این اســتان، تجلیل 
شــد. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا 
؛ در حوزه صنعت، تولیــد و بازرگانی، از تعدادی از 
واحدهای فعال در دو بخش برند برتر و شایســته 

تقدیر معرفی و تجلیل شدند.
همچنیــن از علی شــریعتی مقــدم، مدیرعامل 
گروه بیــن الملل نویــن زعفران به عنــوان مدیر 
برند برتر تقدیر به عمل آمد. در این مراســم رئیس 
اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، 
غالمحسین شافعی گفت: آنچه به نظر من در مسئله 
برند در کشور ما بسیار اثرگذار است، مقوله ثبات و 
همچنین پیش بینی پذیری اقتصاد اســت. جرئت و 
جسارت داشتن برای سرمایه گذاری به این دو فاکتور 
پیوند خورده است و این دو موضوع در توسعه آینده 
هر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است اما متاسفانه ما 

در هر دو مؤلفه با مشــکالتی جدی مواجه هستیم. 
همچنین در این مراسم اســتاندار خراسان رضوی 
نیز در مراســم معرفــی و تجلیــل از برندهای برتر 
این استان گفت: همه ما در قبال شرایط اقتصادی 
کنونی مســئولیم و هرکســی در جایگاه خود باید 
به منظور عبور از مشــکالت، نقش و اثر خود را ایفا 
کند. در این راستا بخش خصوصی و به ویژه اتاق های 
بازرگانی باید مســیر مطالبه گری به ویژه در موضوع 
بهبود شاخص های کســب وکار را مجدانه پیگیری 
کنند. علیرضا رزم حسینی با تأکید بر اینکه بخشی 
از مشکالت جاری کشور، ماحصل رویکردهای غلط 
در داخل بوده است و همه چیز را نباید پای تحریم ها 

بنویسیم، متذکر شــد: از مجموع ۱۱ شاخص مؤثر 
در سهولت فضای کســب وکار، تنها شاخص تجارت 
فرامرزی را می توان مستقیماً متأثر از تحریم ها تلقی 
کرد اما اگر وضعیت کشــورمان در دیگر شاخص ها 
نظیر صدور مجوزها، پرداخت مالیات، ورشکستگی 
و… مطلوب نیســت؛ دیگر نمی تــوان تحریم ها را 
دخیل دانست. به همین منظور، بخش خصوصی و 
به ویژه اتاق بازرگانی باید مطالبه گری جدی داشته 
باشد. الزم به ذکر است در هشتمین مراسم ساالنه 
معرفی و تجلیل از برندهای برتر خراسان رضوی، از 
۱۸ واحد تولیدی، صنعتی و صنفی به عنوان برندهای 

»برتر« و »شایسته تقدیر« این استان، تجلیل شد.

معرفی گروه نوین زعفران به 
عنوان برند برتر استان خراسان 
رضوی برای هشتمین سال 
متوالی

در ســه ماهه اول سال جاری، در ساخت و توسعه خطوط تولید پگاه گلســتان، ۳۰ میلیارد ریال صرفه جویی شد. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا؛ 
مهرنوش امجدی گلپایگانی مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلســتان، با اعالم این خبر افزود: برای تامین این ماشین آالت مبلغ ۳۵ میلیارد ریال برآورد 
شده بود که با تالش متخصصان فنی مهندسی شــرکت، این مبلغ به ۵ میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. مدیرعامل شرکت پگاه گلستان، طراحی و ساخت همزن 
تانک خامه عسل با هدف همگن شدن و ارتقای کیفیت محصول را نیز از دیگر پروژه های توسعه ای شرکت برشمرد. وی افزود: با هدف توسعه بازارهای صادراتی 
ساخت پاستورایزر محصوالت غلیظ فول اتومات ۵ تن بر ساعت و فیلر شیر کندانسه سطلی نیز انجام شد. امجدی به جایگزینی و برنامه نویسی مجدد تجهیزاتی 
که به دلیل تحریمها در دسترس نبوده و معیوب شدن آنها باعث توقف کامل خط تولید می شد هم اشاره کرد. گفتنی است، انجام پروژه تعویض تابلوها کنترل و 
قدرت و ارتقا سطح اتوماسیون استریالیزر ۶ تن و دستگاه پری پک فرانسوی، تغییر برنامه کارتن گذار تتراپک، تجهیز سیستم آبرسانی شرکت به RO و اورهال 

و اتوماسیون دستگاه بسته بندی کره ۱۰۰ گرمی از دیگر اقدامات شرکت پگاه گلستان در چند ماهه اخیر است.

با تکیه بر توان متخصصان داخلی پگاه 
صورت گرفت: 
صرفه جویی 30 میلیارد ریالی 
در ساخت خطوط تولید و طراحی 
 و ساخت تجهیزات
در شرایط تحریم
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خبـر

 رونمایی از نتایج فاز دوم اقدامات اجتماعی این 
شرکت سوئیسی در کشورمان که بر »مدیریت پساب 
و منابع آبی« تمرکز داشت، نشان می دهد این تالش ها 
پس از ۲ سال منجر به کاهش چشمگیر مصرف آب 
در مزارع شــیری کشــور و افزایش باروری خاک در 

مگافارم ها شده است.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، شرکت 
نســتله ایران در نوزدهمین ســال حضــور خود در 
جمهوری اسالمی ایران، با چاپ کتابی، از نتایج یکی 
دیگر از پروژه های عظیم و بنیادین خود در کشــور 
پرده برداشت. »مدیریت پساب در صنعت دام پروری 
و مزارع شیری« موضوع دومین ابرپروژه ایجاد ارزش 
مشترک نستله ایران در کشورمان است که درنتیجه 
مطالعه متخصصین این شــرکت بــر چرخه تولید و 
تأمین مزارع شیری و شناســایی کمبود در ۳ حوزه 
اصلی فعالیت آنها (آب، جریان مواد مغذی و مصرف 

خاک( عملیاتی شد.
نتایج این مطالعات نشــان می دهد که کشاورزی 
سنتی در کشور به موجب وابستگی به مصرف کودهای 
شیمیایی، درگیر مشکالتی چون هزینه باالی واردات، 
میزان مصرف بســیار باالی آب، فقر مــواد مغذی، 
کاهش تنوع زیستی و باروری خاک ها در طی زمان 
و درنهایت آثار مخرب زیست محیطی است. ازاین رو، 
نســتله که با اولین ابرپروژه خود (پــروژه رایز( در 
گذشته موجب افزایش کیفیت شــیرهای تولیدی 
کشور شده بود، بر آن شد تا فاز دوم اقدامات »ایجاد 
ارزش مشترک« خود را در کشورمان، حول تغییر در 
چرخه مدیریت منابع آبــی طراحی و طی همکاری 
با یکی از بزرگ ترین مزارع شــیری و زراعی کشور 

اجرایی کند.
مهم ترین دستاورد این ابرپروژه که پس از دو سال 

تالش متخصصین نستله و مزرعه چالتاسیان در کنار 
کمک علمی دانشگاه برن سوییس حاصل شد، تغییر 
در نگرش حوزه دامی کشور نسبت به فضوالت دامی 
از یــک زباله به یک کاالی اقتصادی اســت. فعالیت 
مزارع تحت پوشش در این راســتا، منجر به کاهش 
میزان مصرف آب تا ۳۰ درصد، کاهش ۷۰ درصدی 
استفاده از کودهای شیمیایی و نیز ۲۰ درصد افزایش 

در بهره وری طبق استاندارهای جهانی شد.
شــهریار صفاری، مالــک این مگافــارم دراین باره 
می گوید: »پس از تحقیقات مشــترک و شناســایی 
نقاطی که نســبت به نُرم جهانی فاصله داشتند، در 
اولین گام سیستم مدیریت پساب در مزرعه ما احداث 
شد. با به کارگیری این سیستم و به طبع آن تغییر در 
نحوه جمع آوری، نگه داری، تصفیــه، انبار و مصرف 
پساب و مصرف کودهای ارگانیک، استفاده از کودهای 
شیمیایی، نیتراته و فسفاته در مزارع زراعی ما تا ۷۰ 
درصد کاهش یافت؛ که شاهد اثرات بسیار مثبت آن 

در باروری خاک و هزینه های جاری هستیم.«
جوزپه کارال، مدیرعامل نســتله ایران با اشــاره به 
دالیل شــکل گیری این طرح اجتماعی گفت: »طبق 
آمار، حدود ۹۰ درصد آب مصرفی کشــور در حوزه 
کشاورزی اســت. بنابراین با توجه به اهمیت حفظ 
منابع آبی در موقعیت جغرافیایی کشور، برآن شدیم 
تا فاز دوم تالشمان در راستای منبع یابی مسئوالنه در 
جمهوری اسالمی ایران را در حوزه بهینه سازی مصرف 

آب عملیاتی کنیم.«
وی افزود: »به خود می بالیم که خروجی این طرح 
مشــترک به حدی عظیم بود که موجب شــد توجه 
سایر مزارع کشور نیز به اهمیت بهینه سازی مصرف 
و پایــداری اقتصادی-زیســت محیطی در بلندمدت 
معطوف شــود. ما با انتشــار این کتاب قصد داشتیم 

دانش بیش از ۱۵۰ ساله خود را در اختیار متخصصین 
فعال در این حوزه بگذاریم تا درک عملی تری از تولید 
شیر با دستاوردهای جهانی داشته و تأثیرات چشمگیر 
نوســازی فعالیت ها در این صنعت را در کوتاه مدت و 

بلندمدت مشاهده کنند.«
علیرضا ســرابچی، مدیر ارتباطات، ســرویس های 
بازاریابی و روابط برون ســازمانی این شــرکت اضافه 
کرد: »نستله به فعالیت بنیادین در دنیا شهره است. ما 
در نستله اعتقاد داریم تا برای موفقیت در درازمدت 
باید بــرای جوامع خلق ارزش کنیــم. از طرف دیگر 
بی شــک توســعه تولید و مصرف، در کنار پیشرفت 
تأمین کنندگان داخلی و حتــی رقبا در درازمدت به 
کسب وکار ما کمک بســیاری خواهد کرد. بنابراین 
اجرای پروژه »پایداری مزارع شیری« در همین راستا، 
نشان دهنده رویکرد ما نسبت به ایجاد ارزش مشترک 
در این سرزمین است. مایه افتخار است که در پایداری 
مزارع شــیری از جنبه های اجتماعــی، اقتصادی و 
زیست محیطی تأثیرگذار هستیم. دستاوردهای امروز، 
میراث نستله در جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.«

به گفته این شــرکت، مصرف بهینــه منابع آبی و 
پایداری در سراســر زنجیره تأمیــن موجب »بهبود 
زندگی و سهیم شدن در ســاخت آینده ای سالم تر« 
خواهد شد که جزو مهم ترین اصول کسب وکاری است 

که نستله بر روی آن بنا شده است.
بزرگ ترین شرکت مواد غذایی و آشامیدنی دنیا اعالم 
کرده که پس از رونمایی آنالین این کتاب، کارگروهی 
را برای بکار بستن نتایج این ابرپروژه در سطح ملی در 
نظر گرفته است. همچنین کتاب فوق ضمن پخش در 
سراسر زنجیره تأمین، برای انتقال تجربه و دانش در 
اختیار رسانه ها، متخصصین حوزه و همچنین مقامات 

باال رتبه کشور قرار گرفته است.

ع شیری کشور با پیاده سازی  یت مزار ایجاد تغییر در نگرش و مدیر
یت پساب« شرکت نستله ح »بهبود منابع آبی و مدیر طر
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 وزیر جهاد کشــاورزی از نزدیــک در جریان 
مشکالت و موانع تکمیل خطوط تنها پاالیشگاه لبنی 
ایران و آسیا قرار گرفت و پس از شنیدن دیدگاه ها و 
مطالبات مدیریت مجموعه، قول پیگیری در تسریع 

رفع موانع تامین ارز مورد نیاز را داد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا به 
نقل از خبرگزاری کشــاورزی ایــران (ایانا(، کاظم 
خاوازی وزیر جهادکشــاورزی که حــدود یک ماه 
پیش و به مناسبت ۲۷ خرداد روز جهادکشاورزی 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری شــبکه ۲ سیما بر 
اهمیت زنجیره تولید در بخش کشــاورزی تأکید 
کرده و گفته بود: »در زمینه زنجیره تولید در جهان 
تجربه های خوبی در صنعت شیر و لبنیات وجود دارد 
که کشاورزی را برای آینده آن کشور حفظ می کند«؛ 
برای بازدید از پاالیشگاه شرکت لبنیاتی “کاله” عازم 
شهریار شد تا از تداوم توسعه خطوط تولید یکی از 
برندهای بزرگ و صادراتی صنایع لبنی ایران که در 
کنار کارخانه بزرگ در آمل بخش زیادی از شیرخام 
دامداران را روزانه دریافت و فرآوری می کند؛ بازدید 
و در جریــان روند کار و موانع و مشــکالت یکی از 
صادرکنندگان نمونه صنعت غذای کشور قرار گیرد. 
دیداری که وزیر جهاد کشاورزی ترجیح داد شنونده 
مطالبات و مشــکالت مدیریت تنها پاالیشگاه شیر 
ایران و آســیا باشــد تا با توجه به اهمیت موضوع، 
جهت تسریع در تکمیل خطوط کامل این پاالیشگاه 
مســاعدت های الزم به عمل آید. بــه ویژه که این 
پاالیشــگاه جهت فرآوری حــدود ۲ میلیون لیتر 
شیرخام در روز ، می تواند مانع از انباشت شیرخام 

مازاد دامداران منطقه شود.
 تکمیل تنها پاالیشگاه شیر ایران و خاورمیانه 

معطل تامین 3۵۰ میلیون یورو
در این بازدیــد، غالمعلی ســلیمانی بنیانگذار و 
مدیرعامل گروه صنایع غذایی سولیکو – کاله ضمن 
خیرمقدم به وزیر جهاد کشــاورزی و هیئت همراه 
وی از این وزارتخانه با بیان برخی از ویژگی  های این 
پاالیشگاه و مشکالتی که جهت تکمیل خطوط تولید 
آن (به ویژه محصول کره( که در صورت راه اندازی 
می تواند ایران را از واردات کره بی نیاز سازد، افزود: 
این پاالیشــگاه نه تنها می تواند کشور را از واردات 
کره و مواد اولیه بخش زیــادی از صنایع غذایی و 
دارویی بی نیاز کند، بلکه با افزایش تولید و حمایت 
از تولیدکنندگان شــیرخام، در کنار ایجاد اشتغال 
گسترده، اهداف ارزشمند دیگری است که با تکمیل 
تمام فازهای این پاالیشگاه عاید مردم منطقه خواهد 
شد. وی با بیان اینکه نخستین پاالیشگاه شیر کشور 
و خاورمیانه با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان 
در باغستان شــهریار و در مساحت ۱۷ هکتاری راه 
اندازی شده و قرار است در ۳ فاز ساخته شود گفت: 
با بهره برداری از مجموع فازهای این پاالیشگاه، بیش 
از ۵ هزار شغل مستقیم و ۵۰ هزار شغل غیرمستقیم 
ایجاد خواهد شد. فاز یک این پاالیشگاه بیش از یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر شیرخام را در روز پاالیش و 
به مواد اولیه صنایع غذایی و دارویی تبدیل می کند.

وی با اشــاره به مشکالت این پاالیشــگاه برای 
راه اندازی خطوط تولید جدید گفت: مجموعه کاله 
نخستین پاالیشگاه شــیر در ایران و آسیا و سی و 

چهارمین پاالیشگاه در جهان است.
ســلیمانی با بیان اینکه تمام هزینه ها و خسارات 
وارده به این مجموعه در حادثه ای مانند آتش سوزی 
کارخانــه کربال از طریــق ارز حاصل از بازگشــت 
محصوالت صادراتی همین شــرکت پرداخت شده 
است؛ میزان خسارت وارده ناشــی از آتش سوزی 

کارخانه کربال را نیز ۸۰ میلیون دالر عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۶۰ درصد از این پاالیشگاه 
راه اندازی شده که در حال تولید است، در مورد دلیل 
تکمیل نشدن تمام فازهای پیش بینی شده تصریح 
کرد: بر اساس مذاکرات پیشین مقرر شده بود، ۴۰ 
درصد باقی مانده با ارز وزارت جهاد کشــاورزی و 
موافقت وزارت صمت راه اندازی شــود که با وجود 
ارجاع نامه آن به بانک مرکــزی، فقط ۷۰ میلیون 
یورو از ۴۲۰ میلیون یورو مقرر پرداخت شده و ۳۵۰ 
میلیون یوروی مابقی به دستور سازمان بازرسی کل 
کشور متوقف گردیده که خواستار آزادسازی این ارز 

جهت تکمیل خط تولید پاالیشگاه هستیم.
در ادامه خاوازی وزیر جهادکشــاورزی از نزدیک 
با مشــکالت و موانع این پاالیشگاه آشنا شد و قول 
تسریع و تسهیل برای رفع موانع توسعه تولیدات این 
مجموعه بزرگ لبنی را داد. عیسی کالنتری معاون 
رئیس جمهوری و رئیس ســازمان محیط زیست 
کشــور، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی 
وزارت جهاد کشــاورزی و رضا حاجی پور نماینده 
آمل در مجلس شورای اسالمی، وزیر جهادکشاورزی 
را در بازدید وی از پاالیشگاه لبنیات کاله همراهی 

می کردند.

یست کشور یر جهادکشاورزی و رئیس سازمان محیط ز  بازدید وز
از نخستین پاالیشگاه شیر ایران و آسیا متعلق به کاله
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خبـر

افزایش سهم کشاورزی در اقتصاد ملی

وغن های  افتتاح و بهره برداری خط تولید ۱۵۰ تنی تصفیه ر
ودبار خوراکی در ر

  علی شریعتی مقدم افزایش سهم کشاورزی در 
اقتصاد ملی از طریق تغییر هویت کشــاورزی تولید 
محور به کشاورزی تجاری، بازار محور، ارتقاء ضریب 
امنیــت غذایــی کشــور را خواســتار شــد. بــه 
گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، در نشست 
هم اندیشی وزیر جهاد کشاورزی با بخش خصوصی 
علی شــریعتی مقدم ، مدیرعالی گــروه بین المللی 
»نوین زعفران« اهداف این سلسله نشست های تخصصی را اینگونه تبیین نمود:
۱- افزایش سهم کشــاورزی در اقتصاد ملی از طریق تغییر هویت کشاورزی 
تولید محور به کشاورزی تجاری، بازار محور، ارتقاء ضریب امنیت غذایی کشور ، 

توسعه بازارهای صادراتی و افزایش منافع آحاد تولید کنندگان بخش کشاورزی 
با رویکرد توسعه پایدار

۲- حمایــت همه جانبــه و ایجاد چرخه های هــم افزا  و نــو آور در ایجاد 
ساختارهای نوین با هدف  دستیابی به بستر مســاعد ، امن و بهره ور سرمایه 
گذاری ، تولید ، توسعه بازار ، ایجاد ارزش افزوده و رضایت مندی در همه اجزای 

زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و صنایع وابسته
۳- ایجاد ارتباط مستقیم ، مســتمر ، اثر بخش بین اجزای تامین نهاده های 
تولید ، فــرآوری ، توزیع  ، مصرف و صادرات و  پایــش منظم در جهت بهبود 
مستمر فضای کسب و کار در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته تا رسیدن به تراز 

تجاری مثبت بخش کشاورزی

 با حضور معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع 
و رئیس هیأت مدیره ســازمان »اتکا«وزارت دفاع 
و مدیر عامل ســازمان »اتکا« خط تولید ۱۵۰ تنی 
تصفیه روغن های خوراکــی کارخانه گنجه رودبار 
سازمان اتکا در شهرســتان رودبار به بهره برداری 

رسید.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل 
از روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر ســرتیپ سعید 
شــعبانیان معاون هماهنگ کننده و رئیس هیئت 
مدیره ســازمان اتکا در این مراسم با بیان ظرفیت 
عظیم منابع کشور در تحقق »جهش تولید« اظهار 
داشت: در همه عرصه ها می توان جهش تولید را به 
منصه ی ظهور گذاشــت و گنجینه های ارزشمند 

سرزمین ایران را از قوه به فعل تبدیل کرد.
وی با بیــان اینکــه وزارت دفاع در کنــار تولید 
تسلیحات راهبردی ویژه و مورد نیاز نیروهای مسلح، 
تولید امنیت و اقتدار را برای میهن اسالمی به ارمغان 
آورده است گفت: امروز وزارت دفاع با حضور در سایر 
عرصه های امنیت آفرین نقش برجسته ای به عنوان 
بازوی فعال تولید قــدرت در آوردگاه های مختلف 

ایفا می نماید.
امیر ســرتیپ شــعبانیان با بیان ضرورت توسعه 
کشاورزی در کشــور به عنوان یک مؤلفه بازدارنده 
در برابر تهدیدهای بین المللی تصریح کرد:  توسعه 
کشاورزی باعث فرصت سازی فعالیت های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی و همچنین موجب کاهش اثرات 
تهدیدهای ملی نظیر تحریم های اقتصادی می شود و 
اگر با بهره گیری از تمامی ظرفیت های مبتنی بر تفکر 
جهادی و راهبردهای متاثر از مدیریت جهادی همراه 

باشد قطعاً  بخش مختلفی از اسیب های اقتصادی 
را ترمیم  و باعث رشد و توسعه کشور خواهد شد.

معاون هماهنگ کننــده وزارت دفاع افتتاح خط 
تولید ۱۵۰ تنــی تصفیه روغن هــای خوراکی در 
کارخانه گنجه رودبار را نقطه عطفی در راســتای 
تحقق جهش تولید عنوان کرد و افزود: جهش ۴۰۰ 
درصدی تولید انواع روغن های خوراکی  و افزایش  
ظرفیت تولید این کارخانه  از ۹۰۰۰ تن به ۴۵۰۰۰ 
تن در سال گام مهمی در تأمین این کاالی اساسی 

در کشور قلمداد خواهد شد.
امیر شعبانیان با بیان مساحت ۶۸ هزار مترمربعی 
کارخانه گنجه رودبار تصریح کرد: این کارخانه پس 
از بازسازی و ترمیم و همچنین نصب ماشین آالت 
جدید،  کمک شایانی به اشتغال فعال استان گیالن 

و شهرستان رودبار خواهد نمود.

   وی با اشــاره به تولید انواع روغن زیتون، روغن 
مخصوص سرخ کردنی، روغن ذرت، روغن کنجد، 
روغن آفتابگردان و روغن کلزا در کارخانه گنجه روبار 
سازمان اتکا تصریح کرد: با افتتاح پروژه خط تولید  
۱۵۰ تنی تصفیه روغن های خوراکی افزایش سهم 
تولید کارخانه از ۵/. درصد به ۲٫۸ درصد در کشور 

ارتقا پیدا خواهد کرد.
امیر ســرتیپ شــعبانیان با بیان اینکــه هر روز 
تحریم های ظالمانــه امریکا علیه ایــران در حوزه 
های مختلــف از جمله بخش کشــاورزی و غذایی 
بیشــتر می شــود افزود:  امریکا به هر نحو ممکن 
سعی در محدود کردن منابع غذایی ایران برخالف 
تمام کنوانســیون های بین المللــی دارد و در این 
شــرایط حمایت از بخش کشــاورزی یکــی از راه 

های  نجات بخش اقتصاد کشور خواهد بود.

مدیرعالی گروه بین المللی »نوین زعفران« در نشست وزیر جهاد کشاورزی با سرمایه  گذاران بزرگ بخش خصوصی:
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  بــه گزارش ماهنامــه کارآفرینی و صنعت غــذا و کشــاورزی، انتخابات هیئــت مدیره انجمن 
صنفی صنایع روغنکشــی ایران برگزار و اعضای هیئت مدیره این انجمن انتخاب شــدند. در انتخابات 
این انجمن؛ حسن افراشــته پور، ابوالحســن خلیلی، امیرحمزه توســلی، محمد عبدی، حسن محمد 
حســین، علی فاضلی و ابوالفضل بوژمهرانــی به عنوان اعضــای جدید و همچنین خانــم گوهری به 
عنوان بازرس هیئت مدیره انجمن انتخاب شــدند. گفتنی اســت انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران 
از ســال ۱۳۸۰ تاســیس و در حال حاضر هماهنگ کننده کلیه کارخانجات روغنکشــی کشور است.

وغنکشی  اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع ر
ایران انتخاب شدند

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

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

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

ناشی از کمبود نیروی کار باشد.
تولیدکنندگان مواد غذایی فاســد نشدنی احتماال 
با افزایــش تقاضا مواجه خواهند شــد؛ موضوعی که 
تاکنون در تقاضای حبوبات در سراسر جهان مشاهده 

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

تولیدکنندگان را می طلبد.
بحث واردات مواد اولیه با مشکالتی مواجه خواهد شد 
و نیز تالش دولت برای کنترل بازار ارز و ایجاد امنیت 
در بازار عامل بسیار مهمی است که به تولیدکنندگان و 

متعاقبا مصرف کنندگان کمک خواهد کرد.
ضمن اینکه از تاثیر چشمگیر این بحران بر بازارهای 
صادراتی نمی توان بسادگی گذشــت و نیاز به پیش 
بینی ســاز و کارهای تازه ای برای حفــظ این بازارها 
احســاس می شــود. رســیدن به نرخ رشد ساالنه 
۲۲درصدی صادرات غیرنفتی از اهداف اصلی برنامه 
ششم توسعه صادراتی نیز محسوب می شود از جمله 
مهم ترین بازارهای منطقه بــرای صادرات موادغذایی 

 ایران سه کشــور روسیه، عراق و عمان است. اولین و 
بزرگ ترین واردکننده محصوالت صنایع غذایی  ایران، 
عراق است که در بسیاری از محصوالت غذایی صادراتی  
ایران جایگاه نخست را دارا است .تقاضای واردات عراق 
همواره چشمگیر بوده و پیوســته واردکننده خالص 
بزرگ موادغذایــی در منطقه بوده اســت و  ایران نیز 
توانسته سهم مهمی از موادغذایی  این کشور را تامین 
کند و جزو شــرکای تجاری طبیعی  ایران شــناخته 
می شــود. دومین جایگاه را افغانستان دارد به طوری 
که همواره جزو چهار کشــور نخســت برای صادرات 
یکایک محصوالت گروه مربوط بــه صنعت غذا قرار 
دارد. سومین جایگاه از آن روسیه است. در پی شیوع 
ویروس کرونا در ایران، برخی از کشــورهای همسایه 
مرزها را بستند و صادرات غیر نقتی دچار مشکل شده 
است. واردات و صادرات محصوالت بستگی به طوالنی 
بودن حضور ویروس کرونا دارد. اما قطعا این موضوع 
تبعاتی در اقتصاد ایران خواهد داشــت. همانطور که 
در چین مالحظه شــد اقتصاد چین در عرض یک ماه 
در آستانه فلج شدن قرار گرفت و مراودات تجاری این 

کشور قدرتمند اقتصادی متوقف شد. صادرات کاالهای 
روســی به چین با توجه به شیوع ویروس کرونا، بیش 
از یک چهارم کاهش یافت و تنها صــادرات و واردات 

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

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

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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اخبار
 صنایـع غـذایی

ــان جهـ
 W o r l d   F o o d

Industry  News

 کوکاکوال بستنی با منشاء شیر
به بازار عرضه کرد

غول صنایع غذایی جهان برای اولین بار بستنی با منشاء شیر به بازار عرضه کرد
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا،  بستنی Fairlife Light ، ساخته 
 Albertsonsشده با شیر فرا تصفیه شده ، در فروشگاه های زنجیره ای از جمله

Hy-Vee ، Safeway ، Walmart، عرضه شده است.
 Boardwalk Frozen Treats کوکا کوال در یک سرمایه گذاری مشترک با 
به تولید این بستنی دست یافته است،این بستنی در هفت طعم وبا قیمت پیشنهادی 

۴٫۹۸ دالر برای هر ۱۴ اونس در دسترس خواهد بود.
Tim Doelman ، مدیرعامل Fairlife در این خصوص  گفت: “بستنی سبک ما یک 
سوم کالری یا نیمی از چربی های بستنی سنتی را دارد.” وی افزود: “ما امیدواریم که این تصور 
را تغییر دهیم که frozen treats (بســتنی(با نمایه های غذایی (برچسب طبقه بندی ارزش 
غذایی (بهبود یافته ، به اندازه بســتنی سنتی خوشمزه  نیست ، به خصوص برای ۷۶٪ مصرف کنندگان 

که تالش می کنند غذای سالم بخورند.”
 گفتنی است کوکاکوال  در ابتدای امسال سهم خود از Fairlife از ۴۲٫۵٪ به ۱۰۰٪ افزایش داد.

www.foodprocessing.com  : منبع
ترجمه : فاطمه شهریاری
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افزایش ۲۰۰ میلیون دالری 
یابی مک دونالد بودجه بازار

مک دونالد در طول دوران تعطیلی ناشی از شیوع کرونا شرایط بسیار دشواری 
را پشت سر گذاشته است. این امر موجب افزایش انگیزه مدیران ارشد شرکت 
برای بازاریابی قدرتمندتر شده است. بسیاری از برندها در طول ماه  های اخیر 

شرایط مالی دشواری را پشت سر گذاشته  اند.
مک دونالد در این میان شرایط به نسبت بهتری دارد. این امر ناشی از بودجه 
اضطراری آنها برای شرایط خاص است. وضیت درآمد مک دونالد در طول دوران 
اوج شــیوع کرونا در بدترین وضعیتش در طول ۶۵ ســال گذشته قرار داشت. 
همین امر برای ارزیابی انگیزه مضاعف این برند در دوران بازگشــایی کسب و 

کارها کافی است.
براساس آخرین اظهارنظر رســمی مسئوالن مک دونالد بودجه بازاریابی آنها 
برای نیمه دوم ســال جاری ۲۰۰ میلیون دالر افزایش پیدا کرده است، با این 
حساب ما در ادامه سال جاری شاهد کمپین های بازاریابی متعدد از سوی این 

غول دنیای فست  فود خواهیم بود.
بسیاری از برندها در طول ماه  های اخیر به دلیل شرایط مالی بد قید بازاریابی 
و تبلیغات را زده  اند. این امر در مورد کوکاکوال و یونیلیور به خوبی قابل مشاهده 
است. استراتژی مک دونالد در این میان بیانگر شجاعت تیم مدیریتیش   برای 
بازاریابی شرایط است. اکنون زمان مناسبی برای مک دونالد در راستای بازاریابی 
تاثیرگذاری و هیجان  انگیز اســت. بسیاری از غول  های عرصه فست  فود هنوز 
هیچ برنامه مشخصی برای بازاریابی و تبلیغات در ادامه سال جاری ندارند، با این 

حساب مک دونالد امکان بهره  مندی از شرایط بهینه کنونی را خواهد داشت.
هدف اصلی برند مک دونالد در ادامه ســال جاری بــر روی تبلیغات و ارائه 
خدمات به صورت دیجیتال خواهد بود. کمپزیســکی به عنوان مدیرعامل مک 
دونالد از مدت ها پیش بر روی ضرورت ارائه خدمات به صورت دیجیتال تاکید 
داشته است. شــیوع ویروس کرونا این انگیزه را به شــدت تقویت کرده است 
بنابراین در ادامه سال جاری شاهد تالش  های متعدد برند مک دونالد برای ارائه 

خدمات به صورت دیجیتال خواهیم بود.
تجربه دوران کرونا نقش مهمی بر روی اخذ فناوری دیجیتال از ســوی مک 
دونالد داشته است. بدون شک این برند در طول سال  های اخیر کاهش شدید 
درآمد، مانند آنچــه در دوران کرونا روی داد، را تجربه نکــرده بود. همین امر 
مواجهه با بحران کرونا را حساس ساخت. مک دونالد در طول ماه  های اخیر ۹۰ 
درصد از فروش  اش به صورت ثبت سفارش دیجیتال صورت گرفته است . این 
امر به معنای تقویت قابل توجه زیرساخت  های دیجیتال این برند در طول 
ماه  های گذشته اســت. بدون تردید کمتر برندی توانایی ایجاد تحول 
ســریع، مانند مک دونالد، را دارد. با این حساب شاید در نیمه دوم 

سال جاری نسخه جدیدتری از مک دونالد را مشاهده نماییم.
بازگشایی مجدد کسب و کارها جان تازه  ای به فعالیت مک 
دونالد داده است. بدون شــک قوانین سختگیرانه بازار 

ایاالت متحده همچنان سطح درآمد کسب و کارها را پایین نگه خواهد داشت، 
اما همین درآمد اندک نیز پس از ماه  ها تعطیلی راهگشا است. مک دونالد اکنون 
فقط ۲ هزار شعبه از ۱۴ هزار شــعبه در دسترس  اش را بازگشایی کرده است. 
این امر همراه با ضرورت رعایت فاصله اجتماعی به معنای پذیرش مشــتریان 
بســیار اندک به صورت حضوری است. چنین تجربه  ای بسیاری از برندها را به 
سوی ارائه خدمات دیجیتال سوق داده است. مک دونالد نیز در این جریان به 
دنبال پیاده  سازی طرحی مانند والمارت است. خرده  فروشی والمارت به دلیل 
ارائه خدمات دیجیتال برای خرید آنالین مشتریان شهرت بسیار زیادی دارد. 
مســئوالن مک دونالد در طول ماه  های اخیر ارزیابی دقیقی از شیوه فعالیت و 
دیجیتالی شدن والمارت داشته  اند. با این حساب سرنوشت مشابهی در انتظار 

مک دونالد خواهد بود.
افزایش بودجه بازاریابی از سوی مسئوالن مک دونالد در نیمه دوم سال جاری 
روی خواهد داد. این امر به معنای افزایش ۳۹ درصدی هزینه بازاریابی هر ماه 
در مقایسه با سال گذشته خواهد بود. تجربه بازاریابی مک دونالد در دوران کرونا 
فراز و فرودهای بسیار زیادی داشت. همین امر بسیاری از مشتریان مک دونالد را 
نگران کرده است. بازاریابی منظم و روند مداوم بازاریابی در ماه  های آتی خیال 

بسیاری از مشتریان این برند را راحت خواهد کرد.
امروزه بدون بازاریابی مداوم امکان موفقیت پایدار برندها وجود ندارد. مسئوالن 
ارشــد مک دونالد به خوبی این نکته را مدنظر دارند. همین امر موجب جهت  
گیری آنها به سوی افزایش شدید بودجه بازاریابی  شان شده است. پیش  بینی 
مک دونالد نسبت به ماه  های آتی امکان بازگشــایی ۷۵درصد از کل ظرفیت 
رستوران  هایش است. این نکته بستگی بسیار زیادی به روند مهار شیوع کرونا 
در ماه  های پیش رو دارد. اگر برنامه مک دونالد به خوبی پیش برود، به زودی 
شاهد فعالیت بخش قابل توجهی از شــعبه  های این برند خواهیم بود. این امر 
صرف هزینه بازاریابی بیشــتر از این را هم توجیه خواهد کرد بنابراین شاید در 

ادامه سال جاری بودجه بازاریابی مک دونالد از این هم بیشتر شود.
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خبـر

دلیلتفاوتحبوبات
فلهوبستهبندی/

نرخمصوبشیرخام
درحالبررسیاست

رئیس ســازمان صنعت و معدن و تجارت اســتان تهران ضمن ارائه 
توضیحاتی درباره نحوه محاســبه نرخ حبوبات بســته بندی، گفت: در 
مورد نرخ گذاری صورت گرفته برای آن دســته از محصوالت لبنی که 
در گروه کاالی حمایتی نیستند میان دامداران و تولیدکنندگان صنایع 
لبنی اختالف نظرهایی وجود دارد، زیرا تولیدکنندگان اعالم می کنند 
که دامداران حاضر نیســتند شــیر را با نرخ مصوب در اختیار آنها قرار 
دهند و دامداران بر این باور هســتند که قیمت مصوب شیر خام پایین 
است به همین دلیل نرخ مصوب شیر خام در سطح کارشناسی در حال 

بررسی است.
یداله صادقــی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه در بازار شــاهد 
گرانفروشی از ســوی عرضه کنندگان کاال نیســتیم و برخی افزایش 
قیمت ها به دلیل تغییر نوع ارز پایه است، درباره قیمت محصوالت لبنی 
گفت:  ۱۰ قلم محصــول لبنیاتی که جزو کاالهای حمایتی هســتند 
دارای نرخ مصوب هســتند که باید با نرخ مصوب عرضه شــوند.  سایر 
محصوالت لبنی براساس قیمت تمام شده و در چارچوب ضوابط تعیین 
قیمت سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عرضه 

می شوند که این نرخ ها در سایت ۱۲۴ نیز اطالع رسانی شده است.
وی افــزود: در مورد نرخ گذاری صــورت گرفته برای آن دســته از 
محصوالت لبنی که در گروه کاالی حمایتی نیســتند میان دامداران 
و تولیدکننــدگان صنایع لبنی اختــالف نظرهایی وجــود دارد زیرا 
تولیدکنندگان اعالم می کنند که دامداران حاضر نیستند شیر را با نرخ 
مصوب در اختیار آنها قرار دهند و دامداران بر این باور هستند که قیمت 
مصوب شیر خام پایین اســت به همین دلیل نرخ مصوب شیر خام در 

سطح کارشناسی در حال بررسی است.
به گزارش ایسنا، اوایل تیر ماه قیمت شــیر خام با حدود ۲۱ تا ۲۸ 
درصد افزایش نسبت به ســال قبل،  برای عرضه در بازار ۲۹۰۰ تومان 

تعیین شــد که تا ۷ درصد نیز تلرانس قیمت بر مبنای کیفیت شــیر 
عرضه شده برای آن پیش بینی شــد. البته این قیمت مربوط به شیر 
کیفی ۳.۵ درصد چربی است و با افزایش درصد چربی، قیمت شیر نیز 
تغییر می کند و به ازای هر درصد چربی ۵۰ تومن به قیمت کاال می تواند 
افزوده شود. البته اخیرا گزارش هایی از افزایش قیمت برخی محصوالت 

لبنی منتشر شده است.
 قیمت شکر بسته بندی، کیلویی ۸۷۰۰ تومان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره وضعیت 
بازار قند وشــکر گفت: خوشــبختانه در این بازار با کمبود کاال مواجه 
نیستیم.  در حال حاضر قیمت هر بسته شکر بسته بندی شده کیلویی 
۸۷۰۰ تومان است. در بازار قند و شکر شاهد گرانفروشی نیستیم بلکه 
افزایش قیمــت ارز وارداتی این محصول موجب شــد تا نرخ این اقالم 

تغییراتی را تجربه کند.
 فرمول محاسبه حبوبات بسته بندی

این مقام مســئول در پایان درباره قیمت حبوبات در بازار هم گفت: 
قیمت حبوبات افزایش پیدا کرده زیرا مبنای ارز وارداتی این اقالم تغییر 
کرده است. اما یکی از مسایلی که این روزها در بازار حبوبات شاهد آن 
هســتیم تفاوت معنادار قیمت حبوبات فله و بسته بندی است که در 
این زمینه سازمان حمایت فرمولی به استان ها اعالم کرده که بر اساس 
آن قیمت مصرف کننده حبوبات بسته بندی برابر با مجموع قیمت فله 
حبوبات، هزینه های جاری، هزینه بسته بندی، هزینه حمل و پخش، سود 

کارخانه بسته بندی و سود خرده فروشی است.
به گزارش ایسنا،  بررسی وضعیت تورم در تیر ماه در آمار مرکز آمار 
ایران نشــان می دهد که  هزینه خانوارها نسبت به خرداد امسال و تیر 
ماه سال گذشته افزایش داشته است؛ به طوری که تورم ماهانه رشد ۴.۴ 
درصدی داشت و تورم نقطه به نقطه (تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال 
قبل( نیز با رشد ۴.۴ درصدی به ۲۶.۹ درصد رسیده بود که این تغییر در 

قیمت کاالهای خوراکی ملموس است.

کاهشمیزانفروش
سوپرمارکتها/
میزانسودبهحداقل
رسید

رئیس اتحادیه ســوپر مارکت داران گفت: از آنجایی که قدرت خرید 
مردم نسبت به سال های گذشته کاهش یافته و همین امر میزان فروش 

در سوپر مارکت ها را کاهش داده است.
سعید درخشــانی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه هیچ 
نوع کمبود برای تامین کاالی اساســی در بازار به چشم نمی خورد اما 

قیمت اقالم موجود در بازار افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.
وی افزود: تغییر نوع ارز برای واردات کاالی اساسی از جمله برنج و شکر 

ر   خبـا ا
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منجر به افزایش قیمت کاالهای اساسی در بازار شده است و از آنجایی 
که قدرت خرید مردم نسبت به سال های گذشته کاهش یافته همین 

امر میزان فروش در سوپر مارکت ها را کاهش داده است.
رئیس اتحادیه سوپر مارکت داران تصریح کرد: در شرایط فعلی قدرت 
خرید مردم با افزایش قیمت ها که حاصل تاثیر جهش نرخ دالر در تولید 
و تغییر نوع ارز وارداتی اســت، تطبیقی ندارد به همین دلیل علیرغم 

وفور کاالی اساسی در بازار مردم توان خرید این اقالم را ندارند.
درخشانی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم میزان 
سود فعاالن در صنف سوپرمارکت داران به حداقل رسیده است، زیرا 
مردم صرفا بر حسب نیاز و پایین ترین میزان خرید را انجام می دهند.

سخنگویگمرک:
صادرات154میلیون
دالریلبنیاتدرچهار

ماههنخستسال

سخنگوی گمرک گفت: کشورمان در طی ۴ ماهه اول سال ۹۹ اقدام 
به صادرات بیش از ۱۵۳ میلیــون و۷۴۲ هزارو ۶۱۱ دالر برابر با ۱۵۲ 

هزارو ۵۷۴ تن انواع لبنیات به کشورهای مختلف کرده است.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی، سید روح اله لطیفی،سخنگوی 
گمرک اظهــار داشــت: لبنیات یکــی از این محصوالتی اســت که 
خوشــبختانه به همت تولیدکنندگان داخلی، ایران هم اکنون از یک 
کشــور واردکننده بزرگ لبنیات، به یک کشــور صادرکننده این کاال 
تبدیل شده است بطوریکه کشــورمان در ۴ ماهه اول سال ۹۹ اقدام 
به صادرات بیش از ۱۵۳ میلیون  و۷۴۲ هزارو ۶۱۱ دالر برابر با ۱۵۲ 
هزارو۵۷۴ تن انواع لبنیات را به کشورهای مختلف جهان صادر کرده 

است.
دبیر شــورای اطالع رســانی گمرک گفت :علیرغم مشکالت ناشی 
از کرونــا و توقف فعالیت مرزها و محدودیت هــای تجاری در جهان، 
کشــورهای مقصد لبنیات ایرانی،در چهار ماهه اول سال، ۳۰ کشور 
جهان  از جمله کانادا، آلمان، انگلســتان، اســترالیا، روسیه، ترکیه، 
مالزی، امارات متحده عربی، بحرین، افغانســتان، قزاقســتان، عراق، 
زالندنو و..بودند که در این میان بیشترین سهم صادرات به کشور عراق 
با بیش از ۷۵ میلیون و۹۹۸ هزارو ۹۷۵ دالر وپس از آن افغانستان با 
بیش از ۱۸ میلیون و۸۲۵ هزارو ۱۷۰ دالر وپاکستان با ۱۳ میلیون و 

۴۱۱ هزارو ۲۸۶ دالر اختصاص دارد .
لطیفی خاطر نشــان کرد : اقالم وانواع لبنی صادراتی ایران شامل ، 
پنیر تازه، پنیر رنده شده، آب پنیر، کشــک، مواد چرب وروغن های 
مشتق شده از شیر، کره بسته بندی شده، محصوالت متشکل از شیر، 
دوغ پاستوریزه، شیر، خامه، ماست، شیرخشک صنعتی وشیر خشک 

ویژه اطفال است .
وی افزود: با توجه به اقلیم کشــورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا، 
صنعت غذای ایران توانسته است جایگاه ویژه ای در صادرات محصوالت 
غیرنفتی کشــور بازی کند، همچنین این بخش در ســال ۹۷ معادل 
۱۴درصد و در سال ۹۸ معادل ۱۵درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور 
را به خود اختصاص داده است.که این مقدار علی غم اینکه قابل توجه 

است استعداد رشد بیشتری را نیز داراست .

درنامهایبهرئیس
کمیسیونکشاورزی
مجلسمطرحشد؛
4مشکلعمدهبر
سرراهتوسعهپایدار
صادرات

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در نامه ای به رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی ۴ مشــکل عمده بر سر راه توسعه 

صادرات را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 
اتاق تعاون در نامه ای به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیست مجلس شورای اسالمی ۴ مشکل عمده بر سر راه توسعه 

پایدار صادرات را مطرح کرد. در این نامه آمده است:
احتراماً؛ همانگونه که مستحضرید در شرایط کنونی اقتصاد و علیرغم 
وجود تحریم های ظالمانه برابر آمار گمرک جمهوری اســالمی ایران 
صادرات سه ماهه سال جاری نســبت به مدت مشابه سال قبل گروه 
کشاورزی (میوه و تره بار، آبزیان گل و گیاه و خشکبار( ۷۸ در صد از 
نظر ارزشی و ۲۴٪ از نظر وزنی و گروه صنایع غذایی و کشاورزی ٪۱ 
از نظر ارزشی و ۱۹٪ از نظر وزنی رشد داشته است و این محصوالت به 

بیش از ۳۲ کشور جهان صادر شده است.
از سوی دیگر بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور 
در سال ۱۳۹۸ در فعالیت های کشاورزی مثبت ۳ درصد گروه صنایع 
و معادن ۱۴ / ۷ – و فعالیت گروه خدمات منفی ۰.۳ درصد می باشد. 
با وجود رشد صادرات، أهم مشکالت موجود سر راه توسعه پایدار این 

صادرات به شرح زیر است:
۱- بســته حمایتی مورخ ۲۴ / ۰۴ / ۱۳۹۶ بانک مرکزی به عنوان 
یکــی از موانع و چالش هــای پیش رو صادرات مطرح اســت. اصالح 
این بسته بشــرطی که صادر کننده بتواند در مقابل صادرات، واردات 
کاالهای مجاز و مورد تأیید را داشته باشــد و یا بتواند اسکناس را در 
بانک سرمایه گذاری کند و با فروش ارز به قیمت بازار به سیستم بانکی 

را بتواند انجام دهد، از ضروریات حفظ توسعه پایدار صادرات است.
۲- عدم وجود کانتینرهای یخچالی استاندارد مورد تأیید خریداران، 
در کشور و جلوگیری از واردات آن به بهانه وجود تولید داخل یکی دیگر 
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خبـر

از مسائل مبتال به صادرات بخش است.
۳- وضع عــوارض و ممنوعیت های موردی و بعضاً خلق الســاعه به 

بازارهای صادراتی لطمات جبران ناپذیری زده است.
۴- در بازار عراق و افغانســتان بعنوان در بازار عمده صادراتی مطرح 
اســت اما مهمترین مانــع، صادرات بــه صورت ریالی اســت چرا که 
خریداران در این دو کشــور به صورت ریالی خرید می کنند. برای حل 
این معضل بتم بانکی باید بتواند ارز را در مرزها و با قیمت بازار خریدار 
نماید در گران بودن هزینه های حمــل و نقل ریلی و نبود حمل و نقل 
یخچالی مناسب در حوزه دریای خزر و ضرورت تأمین این هزینه ها از 
طریق مشوق های صادراتی، از دیگر موانع بشمار می رود و امکان استفاده 
از ورود موقت نهاده های تولید بدون اســتفاده از منابع ارزی داخلی در 
جهت اســتفاده از ظرفیت های خالی کارخانجات و واحدهای تولیدی 
کشاورزی و صنایع غذایی با استفاده از معافیت در آمد ارزی حاصله از 

برگشت ارز برای ایجاد اشتغال و جهش تولید.

رئیساتحادیه
بنکداران:عرضه

100هزارتنشکربازاررا
متعادلکرد

رئیس اتحادیه بنکداران مــواد غذایی گفت: در حال حاضر کمبودی 
در بازار کاالهای اساسی نداریم و مردم نگران جهش لحظه ای قیمت ها 

نیستند.
محمد آقا طاهر در گفتگو با خبرنــگار مهر گفت: ارز مورد نیاز برای 
واردات کاالهای اساسی تأمین شده است به همین دلیل در بازار برنج 

خارجی کمبودی احساس نمی شود.
وی افزود: هر چند بــه دلیل تغییر نوع ارز پایه شــاهد تغییر قیمت 
کاالهای وارداتی هستیم ولی این امر موجب شفاف سازی قیمت ها شده 
و شرایط بازار را به نحوی رقم زده اســت که دیگر مردم نگران جهش 

لحظه ای قیمت ها نیستند.
وی درباره قیمت شــکر در بازار گفت: عرضه ۱۰۰ هزار تن شــکر از 
سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران موجب شد تا شاهد 
کمبودی در این بازار نباشیم. البته قیمت شــکر بخاطر تغییر نوع ارز 

وارداتی نسبت به ماه های گذشته افزایش نرخ را تجربه کرده است.
رئیس اتحادیه بنکــداران مواد غذایی درباره شــرایط بــازار روغن 
نباتی تصریح کــرد: با توجه به اینکه هنوز توافــق میان واردکنندگان 
و تولیدکننــدگان با ســازمان حمایــت حقوق مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان بر سر میزان افزایش قیمت روغن صورت نگرفته است، 
این محصول همچنان براساس نرخ مندرج بر روی کاال به فروش می شود 
به همین دلیل فاصله میان قیمت بنکداری و مصرف کننده به حداقل 

رسیده و سود بنکداران کاهش یافته است.
این فعال صنفی خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ نوع کمبودی در 
بازار نداریم و مردم می توانند کاالهــای مورد نیاز خود را از بازار تأمین 

کنند.

نایبرئیساتحادیه
صادرکنندگان
خشکبار:درصد
قابلتوجهیازارز
صادراتخشکباربه
کشوربازنگشت

نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان خشکبار با بیان اینکه درصد قابل 
توجهی از ارز صادرات خشکبار به کشور بازنگشته است، گفت:کارت های 
بازرگانی یکبار مصرف، چالش برای منابع ارزی در شرایط تحریم است.

به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی، به نقل از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، مجید بازیان، نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان خشــکبار 
در ســومین جلســه کمیته مشــورتی ضمانت صادرات، با اشــاره به 
مشکالت صادرکنندگان خشــکبار، خاطر نشان کرد: وجود کارت های 
بازرگانی یکبار مصرف در حوزه صادرات معضــل اصلی تأثیرگذار در 
کاهش ارزآوری صادرات خشکبار ایران به ویژه صادرات پسته کشور و 

ایجاد چالش برای منابع ارزی در شرایط تحریم است.
وی گفت: در شــرایط کنونی برخی شــرکت های تازه تأســیس هم 
صادرات و هم واردات انجام می دهند و با در اختیار داشــتن کارت های 
بازرگانی یکبار مصرف، بدون ســابقه صادراتی و اعتبار الزم، اقدام به 
صادرات خشکبار با قیمت های بسیار نازل کرده و بدون پرداخت مالیات 
و ســایر هزینه ها موجب کاهش درآمد ارزی کشور و فلج و خانه نشین 
شــدن صادرکنندگان واقعی شــده اند که این امر تهدید جدی برای 
صادرات کشــور بوده و می تواند اعتماد ســایرین به صادر کنندگان را 

مخدوش کند.
درصد قابل توجهی از ارز صادرات خشکبار به کشور بازنگشت

نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ادامه داد: طبق آمارها و 
برآوردهای موجود، ارزآوری صادرات خشکبار و پسته کشور ۴ میلیارد 
دالر در سال است که این رقم در ســال ۱۳۹۸ به یک میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون دالر تنــزل یافته و ۶۰ درصد این میزان صادرات نیز توســط 
کارت های یکبار مصرف انجام شــده که درصد قابل توجهی از این ارز 

نیز به کشور وارد نشده است.
وی با درخواســت از همه دســت اندرکاران عرصه تولید و صادرات 
خواســت تا نســبت به ســاماندهی وضعیت کارت های یکبار مصرف 
بازرگانی اقدام کرده و صادرات کشور را از شرایط بحرانی حاصل شده 
توسط این کارت ها برهانند، چرا که این کارت ها تعهدی به بانک مرکزی 
نداشته، بازار صادراتی را خراب کرده و نرخ صادرات کشور را پایین آورده 

و منابع ارزی کشور در شرایط تحریم را دچار چالشی جدی کرده اند.
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News

حمایت مستقیم از صادر کنندگان خشکبار و صنایع غذایی
رئیس کمیته مشــورتی ضمانت صادرات بیان کرد: همچنین مقرر 
شد صندوق ضمانت صادرات ایران با اختصاص سقف اعتبار ۵۰۰ هزار 
دالری و دوره اعتبار ۴ ماهه (نرخ تنزیل قابل بحث( برای سال اول و به 
تبع آن، افزایش پله ای سقف در سال های دوم و سوم و برداشتن سقف 
در ســال چهارم، اقدام به حمایت مستقیم از صادر کنندگان خشکبار 

و صنایع غذایی کند.
بهرامی افزود: عملیاتی شدن اخذ خدمات از صندوق ضمانت صادرات 
ایران در صورت عضویت در اتحادیه های ملی مرتبط از طریق استعالم 
و ارائه تاییدیه، با شرایط ســهل تر نسبت به دیگر صادر کنندگان (در 
اعطای سقف اعتباری و ترکیب وثایق( از دیگرمصوبات این کمیته بود.

وی ادامه داد: در این جلسه پیشنهاد شد محدود کردن امکان تغییر 
ماهیانه ســه فعالیت انتخابی برای دارندگان کارت های یکبار مصرف 

(فعالین تازه کار( به مراجع ذیربط ارائه و پیگیری شود.
۹۰ درصد فروش کاال به خارج از کشور امانی است

محمد الهوتی، رئیس کنفدراســیون صادرات، نیز در این جلسه، با 
اســتقبال از رویکرد صندوق ضمانت صادرات ایران از ورود به فضای 
تخصصی شــرکت های کوچک و متوسط، اظهارداشت: تعیین بانک 
عامل، نرخ مناســب تنزیل ارز و تأمین ریــال و ارز از جمله مهم ترین 
عوامل مؤثر در استقبال شرکت های کوچک و متوسط به عرصه حمایت 

از صادرات آن ها است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ۹۰ درصد فروش کاال به خارج 
از کشور امانی است، خواستار اختصاص اعتباری ویژه توسط صندوق 

ضمانت صادرات به صادرات شرکت های کوچک و متوسط شد.
الهوتی با بیان اینکه هنوز پذیرش ضمانت نامه های صندوق ضمانت 
صادرات ایران برای ورود موقت از ســوی گمــرک صورت نمی گیرد، 
تصریح کرد: حل مشــکل پذیرش ضمانت نامه های صندوق ضمانت 
صادرات ایران از سوی گمرک موضوع مهمی است که به تولید صادرات 
محور کمــک خواهد کرد؛ ضمن ایــن که تولیدکننــده نباید درگیر 

بروکراسی تعرفه و پرداخت ارزش افزوده شود.

دبیرکلبنکداران
موادغذاییمطرح
کرد:کمبودمواد

غذایینداریم/جزای
گرانفروشانرابا
نخریدنبدهید

دبیر کل بنکداران مواد غذایی تهران گفت: در انبارها، ســطح بازار و 
خرده فروشی هیچ نشانه ای از کمبود کاالی اساسی نداریم.

قاسمعلی حسنی در گفت و گو با  ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه در 
شرایط فعلی هیچ نوع کمبودی در بازار کاالی اساسی نداریم و تامین 

کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم به میزان کافی صورت گرفته است. 
اما گاهی اوقات شاهد گرانفروشی کاال در بازار هستیم.

وی افزود: واردات برخی کاالهای اساسی از اردیبهشت ماه در انتظار 
تخصیص ارز بود اما خوشبختانه تامین ارز مورد نیاز برای واردات این 
اقالم موجب شــده تا کمبودی در بازار کاالی اساسی به چشم نخورد. 
همچنین گرانفروشی کاال و سوءاستفادههایی که در بازار رخ می دهد 
نیز ناشی از عملکرد واردکنندگان و عرضه کنندگان است و کمبودی 

در بازار نداریم که منجر به افزایش قیمت ها شود.
دبیــر کل اتحادیه بنکداران مــواد غذایی تصریح کــرد: با توجه به 
برخی تخلفات در سطح بازار و گرانفروشی هایی که رخ می دهد الزم 
است برخوردهای قاطع با این افراد صورت بگیرد و بدون تردید هیچ 

برخوردی بهتر از نخریدن کاال از گرانفروشان نیست.
به گفته وی جزای گرانفروشــان فقط نخریدن کاال است و تا زمانی 
که افراد ســودجو برای کاالهایــی که با نرخ های گــزاف عرضه می 
کنند، خریدار و مشتری نداشته باشــند دیگر نمی توانند به این رویه 

ادامه بدهند.
حسنی با اشاره به اقداماتی که از سوی نهادهای نظارتی برای کنترل 
قیمت ها صورت می گیرد، گفت: تسهیل شرایط واردات و تامین کاالی 
اساســی در کنار نظارت بر عملکرد بازار می تواند قیمت ها را به نقطه 

تعادل برساند.

تولیدزیتونکاهش
مییابد/ضعف
درنظارتهامانع
خوداتکاییتولید
روغنزیتونشد

رئیس شورای ملی زیتون گفت: با توجه به تغییر اقلیم و سرمازدگی 
سال گذشته پیش بینی می شود که تولید زیتون و روغن زیتون کاهش 

یابد.
مهدی عباســی رئیس شــورای ملــی زیتــون در گفــت و گو با 
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین وضعیت تولید زیتون در کشور اظهار کرد: با توجه 
به شرایط آب و هوایی و سرمای سال گذشته بحث گل دهی و تبدیل 
به میوه کم تر بود که با این وجود شــاهد کاهش تولید روغن زیتون و 

میوه زیتون خواهیم بود.
وی کمبود نظارت را مانع رســیدن به خوداتکایی دانســت و افزود: 
سیاست کلی حمایت از تولید داخل باید در عمل اتفاق بیفتد چرا که 
در سال های ۹۷ و ۹۸ بنابه درخواست و پیگیری شورای زیتون شاهد 
افزایش ۱۰۰ درصدی تولید روغن زیتون و رســیدن به خوداتکایی 
بودیم که ضعف در نظارت بخش های دولتی همچون ســازمان غذا و 

دارو و استاندارد مانع تحقق این امر مهم شد.
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خبـر

عباسی ادامه داد: ضعف در نظارت سازمان غذا و دارو و استاندارد منجر 
به واردات روغن بی کیفیت شــد که این امر کاهش تولید روغن زیتون 

را به همراه دارد.
به گفته این مقام مسئول، تغییر اقلیم، شرایط آب و هوایی و ضعف در 
نظارت موجب می شود که امسال تولید روغن زیتون در کشور نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش یابد.
رئیس شــورای ملی زیتون در پایان تصریح کرد: با توجه به جذابیت 
بازار های ســکه و طال و بورس برای ســرمایه گذاری، اگر قرار باشــد 
مســئوالن دولتی حمایتی نکنند، افراد گرایشی به سرمایه گذاری در 

بخش زیتون ندارند.

باحمایتصندوق
نوآوریصورت

گرفت؛صادرات
ماشینآالت

بستهبندیمواد
غذاییایرانیبه4

کشور

یکی از شرکت های دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی 
با افزایش ظرفیت تولید به میزان ساالنه ۱۰۰ دستگاه ماشین آالت توزین 
مولتی هد برای بســته بندی مواد غذایی عالوه بر آن که از واردات این 
محصول به کشور جلوگیری کرده، موفق به صادرات این محصول به ۴ 

کشور نیز شده است.
به گزارش ایسنا، محمد جواد مرتضوی، مدیرعامل این شرکت دانش 
بنیان با بیان اینکه ماشین آالت بسته بندی تولید شده در این شرکت در 
دو گروه دستگاه بسته بندی عمودی و دستگاه توزین مولتی هد تولید 
می شوند، خاطر نشان کرد: دستگاه های توزین مولتی هد و بسته بندی 
به دلیل عملکرد باال و بهینه، برای فرآیندهای تولید مستمر با دقت باال 
و توزین و بسته بندی مواد غذایی و غیرغذایی مناسب هستند؛ چراکه 
این دستگاه ها به واسطه  سرعت و دقت باال، در پیمانه کردن مواد برای 
بســته بندی به صورت گســترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار 

می گیرند.
مرتضوی دستگاه های توزین مولتی هد را متشکل از تعدادی ماژول 
توزین که به صورت دایره ای چیده شــده اند، دانست و اظهار کرد: هر 
ماژول متشکل از یک ســینی مجهز به ویبراتور (به منظور فید کردن 
مواد(، یک باکت ذخیره و یک باکت مجهز به لودســل اســت. قسمت 
میانی نیز از یک مخروط معکوس مجهز به ویبراتور برای توزیع مواد در 
ماژول ها تشکیل شده است. این دستگاه در چهار مدل ۸ هد، ۱۰ هد، 

۱۴ هد و ۱۶ هد تولید می شود.
مدیرعامل این شرکت افزود: برای ســاخت نمونه اولیه ۳۰۰ میلیون 
تومان از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالت دریافت کردیم و در حال 
حاضر ۱۰۰ دستگاه در سال تولید می کنیم که کمتر از نیاز بازار است، 

بر این اساس برای تولید صنعتی به میزان ۹.۵ میلیارد تومان تقاضای 
تســهیالت تولید صنعتی به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه کردیم و 
پیش بینی می کنیم بتوانیم ظرفیت تولید را به ســاالنه ۳۰۰ دستگاه 
تبدیل کنیم. این تســهیالت برای تهیه فضای کار بزرگتر و خرید مواد 

اولیه و تجهیزات هزینه خواهد شد.
وی در مورد مزیت رقابتی این محصول با نمونه های خارجی نیز گفت: 
برخی از مزایای این ماشین آالت شامل کیفیت قابل رقابت با محصوالت 
مشابه اروپایی، قیمت مناسب و مقرون به صرفه، هزینه تعمیر و نگهداری 
پایین، در دسترس بودن گزینه های سفارشی سازی برحسب دقت مورد 
نیاز مشتری، بدنه مستحکم با طول عمر طوالنی، پیکره بندی با استیل 
ضد زنگ، قابلیت شستشــو و رعایت اســتاندارد در بخش های تماس 

دستگاه با مواد است.
مرتضوی یادآور شد: پیش از تولید این دستگاه ها، این محصول وارداتی 
بود اما به دلیل مزیت رقابتی این محصول نسبت به نمونه های خارجی، 
واردات آن متوقف شده است و بسیاری از واردکنندگان نیز به مشتریان 

ما تبدیل شده اند.
بر اســاس اعالم صندوق نــوآوری، وی با بیان اینکــه این محصول 
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به کشورهایی چون هندوستان، 
عراق، افغانســتان و ترکیه صادر شــده اســت، گفت: مزیت نزدیکی 
جغرافیایی نسبت به تولید کننده چینی و اروپایی و در دسترس بودن 
خدمات پس از فروش و پشتیبانی، امکان صادرات را بیشتر کرده است. 
بر این اساس با کمک صندوق نوآوری یک دفتر فروش در هندوستان 
تاسیس خواهیم کرد و به دلیل مزیت های کیفیتی و قیمتی، شرکت های 

هندی نیز به خرید این محصول عالقمند شده اند.

فقط12درصداز
توزیعکاالدرایران
توسطفروشگاههای
زنجیرهایانجام
میشود

مدیرعامل یکی از فروشگاه های زنجیره ای با اشاره به اینکه در ایران 
فقط ۱۲ درصد از توزیع کاال توسط زنجیره توزیع مدرن یا فروشگاه های 
زنجیره ای انجام می شود، گفت: این درحالی اســت که زنجیره توزیع 
مدرن بازوی دولت در تنظیم بازار است و توسعه آن به تنظیم و مدیریت 

بازار کمک می کند.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، رســول محمدی در یک نشست 
خبری، گفت: در ایام کرونا بسیاری از مردم به دلیل شرایط نیاز دارند 
که  به صورت اینترنتی خرید های خــود را انجام دهند لذا با راه اندازی 
فروشگاه های اینترنتی در تهران و البرز به مردم خدمات رسانی می کنیم. 
ضمن اینکه  بزودی امکان خرید اینترنتی در ۱۱ استان دیگر نیز فراهم 

می شود. 
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News

مدیرعامل یکی از فروشــگاه های زنجیره ای با اشاره به اینکه مردم 
امکان خرید تلفنی را نیز دارند، بیان داشت: امیدواریم با تمهیدات الزم 

شاهد رشد این بخش نیز باشیم. 
وی با اشــاره به موضوع تورم بیان داشت: براســاس آمارهای بانک 
مرکزی طی دو ماه اخیر حدود ۳۰ درصد تورم داشته ایم و لذا مردم و 
بخصوص دهک های پایین بسیار تحت فشار هستند، بنابراین  آمادگی 
خود را برای توزیع کاالهای اساسی در ایام خاص مانند ایام ماه مبارک 

رمضان، عید نوروز و سایر ایام  به دولت اعالم کرده ایم.
محمدی بیان داشــت: همچنین یکی از برنامه های ما در راســتای 
حمایت از مددجویان کمیته امداد در عید غدیر خم آن اســت که ۲ 
میلیون و ۲۰۰هزار ســبد کاالیی شــامل برنج، روغن و مرغ را توزیع 
می کنیم. وی با اشــاره به شــیوع کرونا و لزوم رعایــت پروتکل های 
بهداشتی بیان داشت: سطح فروشــگاه ها کامال ضدعفونی می شود و 
کاالها را قبل از عرضه برای عاری شدن از ویروس به مدت ۵ تا ۷ روز 
در انبار نگهداری می کنیم. محمدی بیان داشت: در کشورهای توسعه 
یافته حدود ۸۵ درصد ظرفیت عرضه و توزیع در اختیار فروشگاه های 
زنجیره ای و به عبارتی زنجیره توزیع مدرن اســت. بهترین شــاخص 
زنجیره توزیع مدرن نیز بهره وری اســت و زنجیــره توزیع مدرن نیز 
بازوی موثر دولت ها در تنظیم بازار هستند. وی بیان داشت: اطالعات 
موجودی انبارهای ما بسیار دقیق است و به عنوان مثال اگر یک نهاد 
دولتی موجودی برنج یکی از فروشگاه های ما در یک نقطه دورافتاده را 
بخواهد طی مدت یک دقیقه می توانیم آمار الزم را ارائه دهیم بنابراین 
هر چقدر حجم توزیع بیشتری در اختیار فروشگاه های زنجیره ای و به 
عبارتی زنجیره مدرن قرار بگیرد به راحتی تنظیم بازار و مدیریت بازار 

امکان پذیر است. 
مدیرعامل یکی از فروشگاه های زنجیره ای بیان داشت: لذا توزیع از 
طریق زنجیره مدرن می تواند مکمل نظارت دولت باشد و در کشور ما 
تقریبا براساس آمار بانک مرکزی کمتر از ۱۲ درصد ظرفیت توزیع بر 
عهده فروشگاه های زنجیره ای است و بقیه توزیع از روش سنتی انجام 
می شــود. وی افزود: بنابراین یکی از مســیرهای دولت برای پررنگ 
کردن نقش نظارتی خود حمایت از فروشگاه های زنجیره ای است تا از 
این طریق مردم دسترسی بهتر و آسان تری به اجناس مورد نیاز خود 

داشته باشند. 
محمدی بیان داشت: براســاس برنامه ریزی ها و اقدامات پیش بینی 
می شــود تا ۲ ســال آینده حدود ۲۰ درصد ظرفیت توزیع بر عهده 
فروشــگاه های زنجیره ای باشــد. مدیرعامل یکی از فروشــگاه های 
زنجیره ای کشــور بیان داشــت: اکثر کاالهایی که در فروشــگاه های 
زنجیره ای عرضه می شــود تحت نظر ســازمان حمایت قیمت گذاری 
می شــود اما تالش کرده ایم تا اجناس با کمترین قیمت به مشتریان 
عرضه شود. وی در مورد توزیع کاالهای سهمیه ای اظهار داشت: در ماه 
مبارک رمضان کاالهایی مانند برنج، روغن و برنج به صورت سهمیه ای 
توزیع می شد اما با تغییر ارز برنج از دولتی به نیمایی این کاال از شمول 

کاالهای دولتی خارج شده است. 
وی افزود: براساس اعالم وزارت صمت در راستای تنظیم بازار شکر 
بزودی ۱۰ هزار تن شکر تنظیم بازار از طریق فروشگاه های زنجیره ای 

عرضه خواهد شد.

لزومدریافت
عوارضازصادرات
شیرخشکبرای
کنترلقیمتشیر
خامومحصوالتلبنی

عضو هیئت مدیــره انجمن صنایع لبنی ایران در گفت و گو با شــبکه 
رادیویی اقتصــاد گفت: در تولید و صادرات صنعت لبنیات کشــور هیچ 
انحصاری وجود ندارد. به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی، محمد فربد 
اظهار کرد: قریب به ۴۰۰ شرکت تولیدکننده کاالی لبنی در  فروش کاال 
باهم رقابت دارند. این رقابت سبب تعدیل شدن قیمت ها میشود. از این 
میزان شرکت حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد شرکت ها خصوصی هستند. وی در 
رابطه با حاشیه سود این صنعت بیان کرد: حاشیه سود تعیین شده صنعت 
لبنیات بر اساس ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
حداقل ۱۴ درصد در نظر گرفته شــده است. اما این در حالیست حاشیه 
سود ۹ شرکت بزرگ حاضر در بورس حدود ۱.۹۱ درصد برآورد شده است 
و این موضوع اختالف بسیار زیادی تا عدد حاشیه سود قانونی صنعت دارد. 
فربد ادامه داد: صادرات شــیر خشک، قیمت شیر خام را در داخل کشور 
تحت تاثیر قرار میدهد. قیمت فروش هر کیلو شیرخشک صادراتی برای 
افرادی که اکنون برای صادرات این کاال سهمیه دارند چیزی در حدود ۳۵ 
هزار تومن برحسب کیلوگرم است و این درحالی است که قیمت تمام شده 
شیر خشک ۲۲ هزار تومن حتی کمتر از ۲۲ هزار تومن است. عضو هیئت 
مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: وقتی این افراد می توانند شیر خشک را 
به قیمت گزاف به فروش برسانند بنابراین توان خرید شیر خام گران تر از 
قیمت مصوب نیز ایجاد میشود و در نهایت این موضوع افزایش قیمت شیر 
خام بر روی افزایش قیمت محصوالت لبنی در داخل کشور تاثیر میگذارد. 
ما در دفاع از مصرف کننده و کنترل قیمت شیر خام دریافت عوارض برای 
صادرات شیرخشک را توصیه کردیم تا بتواند از افزایش قیمت در داخل 
کشور جلوگیری کند. ایشان در رابطه با یارانه اختصاص یافته به نهاده های 
دامی گفت: در بخش دامداری دولت معادل ۹۰۰ میلیون دالر میدهد و 
علوفه وارد کشور میشود. علوفه دام با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور میشود 
و از طرف دیگر شــیر تولیدی حاصل از این علوفه تبدیل به شیر خشک 
کرده و بدون پرداخت هیچگونه عوارضی صادر میکنند. در واقع بخشی از 
یارانه ای که دولت صرف کاهش قیمت تمام شده شیر خام کرده است را 
به همسایگان صادر میکنیم. ( ۱۲ کیلو شیر بدون چربی به ۱ کیلو شیر 
خشک تبدیل میشود( وی ادامه داد: توصیه ما برای این موضوع این بود که 
آنچه که تحت عنوان یارانه به علوفه اختصاص میدهید حداقل آن را از شیر 
خشک صادراتی پس بگیرید تا شیر خشک در بازار خارجی ارزان فروخته 
نشــود و به دنبال آن یارانه  ای که دولت به علوفه تعلق داده است را صادر 
نکنیم. اگر بر صادرات شیر خشک عوارض وضع شود، قیمت محصوالت 

لبنی افزایش نمی یابد بلکه قیمت آن کنترل می شود.
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خبـر

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

تغذیه

تحقیق جدید نشــان می دهــد رژیم غذایی کــم کربوهیــدرات از ابتال به 
بیماری های چشمی در سنین پیری پیشگیری می کند.

در این مطالعه، داده های ۱۸۵ هزار زن و مرد ۴۰ تا ۷۵ ســال بین سال های 
۱۹۷۶ تا ۲۰۱۷ بررسی شد.

در طــول دوره مطالعه، شــرکت کننــدگان اطالعاتــی را در مــورد رژیم 
غذایی شأن ارائه کردند.

محققان مشــاهده کردنــد حفظ رژیــم غذایــی بلندمدت با میــزان کم 
کربوهیدرات ها و مملو از چربی و پروتئین های حاصل از ســبزیجات با کاهش 
۲۰ درصدی ریسک بیماری چشمی آب سیاه با عالمت اولیه از دست دادن قوه 

بینایی مرتبط بود.
آب سیاه یکی از علل اصلی نابینایی در افراد مسن است. معموالً بیماران تا زمان 
پیشــرفت بیماری، هیچ عالمتی ندارند یا عالئم بسیار اندکی دارند و بعد از آن 

بینایی پیرامونی شأن را از دست می دهند.
دکتر »لوئیز پاسکال«، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان مونت سینای نیویورک، 
در این باره می گوید: »رژیم غذایی با مقــدار کم کربوهیدرات و میزان باال چربی 
و پروتئین منجر بــه تولید متابولیت های مطلوب برای ســر عصب نوری غنی 

از میتوکندریون می شود که محل آسیب در بیماری آب سیاه است.«

به گفته محققان، رژیــم غذایی کم کربوهیدرات به معنای توقف پیشــرفت 
بیماری آب سیاه نیست بلکه به معنای پیشــگیری از ابتالء به این بیماری در 

افراد پرریسک است.

 فایده پرهیز از مصرف کربوهیدرات ها
برای حفظ سالمت چشم در سالمندی

شکالت برای سالمت قلب مفید است
طبق نتایج تحقیقات انجام شده، شکالت برای سالمت قلب مفید است اما این یافته بیانگر 
مصرف بی رویه شــکالت هم نیست. مطالعات نشان می دهد افرادی که در هفته یک وعده یا 
بیشتر شکالت مصرف می کنند در مقایســه با افرادی که کمتر شکالت مصرف کرده یا اصاًل 
در هفته شــکالت نمی خورند ۱۰ درصد کمتر با احتمال بیماری قلبی روبرو هســتند. دکتر 
»چایاکریت کریتاناوونگ«، سرپرست تیم تحقیقات دانشکده پزشکی بایلور تکزاس، در این 
باره می گوید: »شکالت حاوی تعدادی مواد مغذی مفید برای سالمت قلب است.« این مطالعه 
شــامل بررســی ۶ مطالعه قبلی با حضور بیش از ۳۳۶ هزار نفر از کشورهای امریکا، سوئد و 
استرالیا بود. سالمت شــرکت کنندگان به طورمیانگین به مدت حدود ۹ سال تحت نظر بود. 
بیش از ۱۴ هزار نفر مبتال به بیماری قلبی و حدود ۴۷۰۰ نفر دچار حمله قلبی شدند. به گفته 
محققان، شکالت با حفظ ســالمت عروق خونی به سالمت قلب کمک می کند. حاوی برخی 
مواد غذایی ســودمند نظیر فالوونوئیدها اســت که التهاب را کاهش داده و میزان کلسترول 

خوب را نیز افزایش می دهند.

 بررسی های جدید
نشان می دهد؛ 

مطالعات
نشان می دهد
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در مطلب زیر به عالیم هشــدار دهنده ای که نشان 
می دهند سیستم ایمنی ضعیفی داریم و باید فوری آن 

را تقویت کنیم اشاره کرده ایم.
با شــیوع ویروس کووید-۱۹ توجه بسیار بیشتری 
به سمت سیســتم مهم، اما اغلب نادیده گرفته شده 
بدن یعنی سیســتم ایمنی جلب شــد. در واقع این 
بحران سالمت، فرصتی برای ما ایجاد کرد که درباره 
این سیســتم بیشــتر بدانیم و اقدامات الزم را برای 
توانمندسازی آن انجام دهیم. سیستم ایمنی خط اول 
دفاعی بدن در برابر حمله عوامل مضر خارجی مانند 
ویروس ها، باکتری ها و آلرژن هاست و در هنگام حمله 
این عوامل ناجی بدن ما به شــمار می آید. اما گاهی 
عواملی مانند مصرف مواد مغذی کمتر کمبود خواب 
و استرس زیاد این سیستم مهم را تضعیف می کند و 
در نتیجه ما به طعمه ای آسان برای میکروب ها تبدیل 
می شویم؛ بنابراین این ســوال که آیا سیستم ایمنی 
بدن مان به طور موثــری کار می کند یا نیاز به تقویت 
دارد پرسش مهمی است. در این مطلب به عالیم هشدار 
دهنده ای که نشان می دهند سیستم ایمنی ضعیفی 

داریم و باید فوری آن را تقویت کنیم اشاره کرده ایم. 
 خستگی مداوم 

اگر معموال بــدون این که کار زیــادی انجام دهید 
احساس خســتگی می کنید احتماال سیستم ایمنی 
ضعیفی دارید. یکی از دالیل این موضوع این است که 
بدن شما تالش می کند تا جایی که ممکن است برای 
سیستم ایمنی انرژی ذخیره کند تا این سیستم بتواند 
با باکتری ها و بیماری ها مقابله کند. این شرایط باعث 
می شود انرژی شما با سرعت بیشــتری تخلیه شود 
و حتی اگر فعالیت زیادی هم انجام ندهید احســاس 
خستگی کنید. محققان ســرکوب چندین عملکرد 
ایمنی، به ویژه فعالیت ســلول های کشــنده طبیعی 
یا لنفوسیت های دســتگاه ایمنی که در ایمنی ذاتی 
و ایمنی ســلولی دخیل هســتند و همچنین تکثیر 
لنفوســیت ها را در بیماران با خستگی طوالنی مدت 

مشاهده کرده اند.
مشکالت مکرر گوارشی 

شــواهد کافی وجود دارد که نشان می دهد ضعیف 
بودن سیســتم ایمنی بدن اغلب به بروز بیماری های 

مزمن گوارشی منجر می شــود. دلیلش ممکن است 
این باشد که بیشتر بافت های سیستم ایمنی بدن ما 
در دستگاه گوارش قرار دارند. مشکالتی مانند یبوست، 
نفخ و گاز همه نشانه های اولیه ای هستند که به شما 
می گویند سیســتم ایمنی ضعیفی دارید. اگر متوجه 
شدید نسبت به گذشته بیشتر به مشکالت گوارشی 
مبتال می شوید و نشــانه ای از کاهش آن ها نیز وجود 
ندارد بهتر است با پزشــک تان در این زمینه مشورت 
کنید و به دنبال راه هایی برای تقویت سیستم ایمنی تان 

باشید.
ابتالی مکرر به سرماخوردگی 

یکی از ســاده ترین راه های قضاوت درباره سیستم 
ایمنی، توجه به تعداد دفعاتی است که به سرماخوردگی 
مبتال می شوید. سیستم ایمنی بدن بیشتر افراد به طور 
مداوم در حال مبارزه با بیماری های خفیف بالقوه مانند 
سرماخوردگی است بدون این که حتی خود فرد متوجه 
شود، اما اگر به نظر می رسد کوچک ترین عامل باعث 
سرماخوردگی شما می شــود و معموال تعداد دفعات 
آلوده شدن تان به ویروس سرماخوردگی یا ویروس های 
شــایع دیگر بیش از چند بار در سال است آن را یک 
عالمت قطعی از ضعیف بودن سیستم ایمنی بدانید و 
موضوع را با پزشک در میان بگذارید. ممکن است الزم 

باشد تعداد گلبول های سفید شما بررسی شود.
عفونت های مکرر 

عفونت های مکــرر دســتگاه ادراری، عفونت های 
قارچی، لثه های قرمز و ملتهب و سوء هاضمه مداوم، 
همگی عالیم هشدار دهنده ای هستند که می گویند 
سیســتم ایمنی بدن دچار مشکل است. عفونت های 
گاه به گاه موضوع جداگانه ای اســت، اما مستعد ابتال 
به عفونت های مکرر بودن می تواند نشانه این باشد که 
سیستم ایمنی بدن شما به محرک های مختلف پاسخ 

الزم را نمی دهد.
طوالنی بودن دوره بهبودی 

افزون بر بیمار شــدن زیاد، موضوع دیگری که باید 
به آن توجه داشته باشید این اســت که چقدر طول 
می کشــد تا بیماری ها یا زخم هایتان بهبود یابد. اگر 
مشکالت شایعی مانند ســرماخوردگی بیشتر از سه 
یا چهار روز شــما را درگیر خود می کند یا پوست تان 

نمی تواند به شــکل کارآمدی خود را بازسازی کند و 
زخم ها یا بریدگی ها به مدت زمان زیادی برای بهبودی 
نیاز دارنــد و حتی گاهی عفونی می شــوند، باید این 
شرایط را ناشی از ضعف سیستم ایمنی بدن تان بدانید.

چگونه سیستم ایمنی خود را تقویت کنیم؟ 
اگر هرکدام از عالیم هشــدار دهنده باال را مشاهده 
کردید بهتر است درباره آن ها با پزشک مشورت کنید. 
در کنار آن می توانید گام هایی نیز برای تقویت عملکرد 
سیســتم ایمنی خود بردارید و به بهبودی آن کمک 

کنید، از جمله:
داشتن رژیم غذایی سرشــار از میوه و سبزیجات، 
به ویژه آن هایی که حاوی ویتامین C هستند، مانند 
پرتقال، توت فرنگی، فلفل قرمز و سبز و کلم بروکلی 
 )A همچنین ســبزیجات حاوی بتاکاروتن (ویتامین
مانند فلفل قرمز، هویج، اسفناج و میوه های زرد مانند 
زردآلو و انبه این مواد مغذی به بدن شما برای مقابله با 

عفونت ها کمک می کنند.
اطمینان از وجود منابع روی کافی مانند گوشت 

پنیر، نان، تخمه آفتاب گردان و تخمه کدو و غالت 
غنی شــده در رژیم غذایی. روی به تقویت سیســتم 
ایمنی بدن کمک می کند و برای بهبود زخم ها ضروری 

است.
ورزش منظم و حفظ وزن مناسب

چاقی می تواند تعــداد باکتری های ســالم روده را 
کاهش و التهاب را در بدن افزایش دهد. هردوی این ها 
می توانند شما را در معرض بیماری ها یا عفونت ها قرار 

دهند.

ید سیستم  اگر این ۵ نشانه  را دار
ایمنی بدن شما ضعیف است
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خبـر

وند تولید و صادرات، فرآیندهای استاندارد بازنگری می شود برای تسهیل ر

ظاهرا آقای دکتر همتی کمر همت به تعطیلی کارخانجات 
و کشور بسته است کنسر

  نشست تخصصی بررسی و رفع مشکالت انجمن های 
تخصصی مختلف با حضور رییس و برخی مسئوالن سازمان 

استاندارد برگزار شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی 
سازمان ملی استاندارد، نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی 
استاندارد ایران در ابتدای جلسه گفت: از ابتدای سال با وجود 
مشکالت ویروس کرونا و موضوع تحریم ، الزم بود با حداکثر 
نیرو و صرف حداقل زمان بر مشکالت فائق آییم و فرمایش 

مقام رهبری را در ارتباط با جهش تولید محقق سازیم.
وی استاندارد را از مهمترین مولفه های مرتبط با جهش تولید و مقابله با تحریم برشمرد 
و اظهار داشت: در شــرایط کنونی صادرات در اولویت قرار دارد که مورد توجه دولتمردان 
نیز هست به همین منظور سازمان ملی استاندارد ایران برای توسعه صادرات، تسهیالتی را 
در تامین مواد اولیه، حد واسط ، تجهیزات خطوط تولید محصوالت صادرات محور درنظر 

گرفته است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در کنار ایجاد تسهیالت، تشدید نظارت ها را مطرح کرد 
و گفت: به منظور بهبود عملکرد نظارتی و ایجاد هم افزایی، جلسات مشترکی با دستگاههای 

مرتبط با صادرات و واردات برگزار کردیم و در این میان از توان انجمن ها نیز استفاده می 
کنیم تا با همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران بازار برای کاالهای بی کیفیت ناامن شود.
پیروزبخت، ادامه داد: شناسایی نهادهای ارزیابی انطباق کشــورهای اوراسیا ، بازنگری 
مقررات فنی واردات، ازریابی انطباق ، بهبود و توانمندسازی فرآیندها در بستر فناوریهای 
نوین ، توســعه مکانیزاســیون فرآیندهای صدور گواهی صادرات و واردات نیز از جمله 
اقدامات صورت گرفته است. وی در پاسخ به اجباری شدن استانداردها به قانون تقویت 
و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و افزود: سیاست ســازمان استاندارد بر مبنای قانون 
جدید، تمرکز بر نظام اســتاندارد و نظام جامع کیفیت است و فقط  استانداردسازی تک 

تک کاالها مدنظر نیست.
پیروزبخت به ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اظهار داشت: به منظور تسریع در 
فرآیند استانداردسازی، همه دستگاههای اجرائی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاههایی 
که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه 
مربوطه را با رعایت اســتانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند و 
سازمان به عنوان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت 
و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کاالها و خدماتی است که در داخل 

کشور تولید یا ارائه یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود.

 به گــزارش کارآفرینی و صنعت غــذا ، نائب 
رییس هیئت مدیره ســندیکای صنایع کنسرو ایران 
مهندس مسعود بختیاری بیان کرد: وضعیت صنعت 
کنسرو ماهی کشــور در شرایط کنونی بسیار بحرانی 
است. بســیاری از کارخانجات به دلیل کمبود ماهی 
تعطیل شده اند و مابقی نیز طی چند روز آینده تعطیل 
خواهند شــد. تأمین ماهی تون از طریق صید داخل 
همه ساله از خرداد ماه تا مهر ماه عماًل امکانپذیر نمی 
باشد، زیرا در این فصل از سال به دلیل بادهای شدید 
موسمی شناورهای صیادی ما توان انجام صید را ندارند، 
بنابراین تولیدکنندگان کنسرو ماهی طبق تجربه همه 
ساله سعی می کنند ماهی مورد نیاز خود را از طریق 
واردات تأمین نمایند. به این منظور از فروردین ماه سال 
جاری طبق قوانین جاری کشور و با دریافت مجوز از 
بانک مرکزی، دا مپزشکی و وزارت صمت اقدام به ثبت 
سفارش ماهی نموده اند و هم اینک نسبتاً حجم قابل 
توجهی ماهی به گمرک رســیده کــه مقادیر زیادی 
ازآنها بیش از دو ماه درگمرک رســوب نموده و هنوز 
بانک مرکزی ، ارز مورد نیاز آنها را تأمین نکرده است و 
این در شرایطی است که ماهی بسیار فساد پذیر بوده و 
دمای تعداد زیادی از کانتینرهای ماهی به دلیل اشکال 

در سیستم سردخانه، افزایش پیدا کرده و ناگزیر، ماهی 
در گرمای بندرعباس بــه کانتینرهای دیگری انتقال 

داده شده است.
جدای از این مســئله، هزینه ای باالی ۳۰ میلیون 
تومان به صورت روزانه بابت دمــوراژ به تولیدکننده 
تحمیل می شود. از طرف دیگر به اعتبار واردکنندگان 
نزد طرف خارجی بســیار لطمه و خدشه وارد شده و 
استمرار امکان واردات ماهی از این تأمین کنندگان، 

در آینده در هاله ای از ابهام فرو رفته است.
مهندس بختیــاری که مســئولیت کمیته صنعت 

کنسرو آبزیان ســندیکا را هم برعهده دارند پرسش 
جدی را مطرح کردند کــه بانک مرکزی به چه حقی 
جلوی تخصیص و تأمین ارز به واردات تون ماهیان را 
گرفته است آنهم در شرایطی که کارخانجات به دلیل 
نبود ماهی با تعطیلی مواجه شــده اند؟! ما درک می 
کنیم که به دلیل شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی 
دســت بانک مرکزی خیلی باز نیست ولی این دلیل 
نمی شود که نســبت به نابودی تولید کنندگانی که 
طبق مجوز بانک مرکزی اقــدام به واردات نموده اند، 

بی تفاوت باشد.
نکته مهم دیگر که باید مــورد توجه قرارگیرد این 
است که کنســرو ماهی به عنوان یک غذای کامل و 
سالم و مغذی بویژه در شرایط جنگ، بالیای طبیعی و 
علی الخصوص در شرایط همه گیری جهانی بیماری 
کووید۱۹ به عنوان یک کاالی استراتژیک محسوب می 
شود. بنابراین انتظار می رود بانک مرکزی به منظور 
تأمین ذخایر مراکز نظامی، هالل احمر و در راستای 
تأمین امنیت غذایی جامعه بویژه اقشــار فرودست و 
نیز پیشگیری از افزایش بیکاران کشور سریعاً نسبت 
به تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز تون ماهیان که در 

گمرکات رسوب کرده است اقدام نماید.

پیروزبخت در گفتگو با انجمن های تخصصی:

نائب رییس هیئت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران:
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شورای گفت وگو به جایگاه قابل قبولی 
در میان تصمیم  سازان رسیده است

 مرتضــی ســلطانی، عضــو شــورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی می گوید: 
برنامه ریزی برای توسعه تولید یکی از مهم ترین 
اولویت های تشکیل این شــورا بوده و در این 
مسیر توانسته است جایگاه قابل قبولی در میان 
تصمیم گیران و تصمیم سازان به دست بیاورد.

عضو شــورای گفت وگوی دولــت و بخش 
خصوصی با تاکید بر اینکه تشکیل این شورا 
با مصوبه مجلس بوده و بر همین اســاس این 
شورا از پایگاه قانونی حائز اهمیتی برخوردار 
اســت، می گوید: به لحاظ ماهیت قرار بود تا 
گفتمانی بین بخش خصوصی و دولت و حتی 
فراتر از دولت در سطج نمایندگان مجلس و قوه 
قضاییه شکل گیرد که خوشبختانه به ریاست 
وزیر اقتصاد، این شورا جایگاه قابل قبول خود را 
در بین تصمیم گیران و تصمیم سازان ایفا کند.
مرتضی سلطانی ، برنامه ریزی برای توسعه 
تولید را یکی از مهم ترین اولویت های تشکیل 
شــورای گفت وگو عنوان می کند و می افزاید: 
سال هاست که شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی در پارلمان بخش خصوصی 
تشکیل و خوشبختانه روز به روز هم بر جدیت 
این شــورا افزوده می شــود. تا جاییکه آقای 
دژپسند وزیر اقتصاد همیشه در این جلسات 
حضور دارند و پیگیر مصوبات شورا هم هستند. 
اما اینکه پرسیده شود که ایا این شورا توانسته 
مشــکالت بخش خصوصی را به طور کامل 
حل کند؟ بایــد گفت که متاســفانه به رغم 
پیگیری های موجود اما این هدف هنوز به طور 

کامل تحقق نیافته است.
او در پاسخ به این ســوال که موانع رسیدن 
به اهداف واقعی شــورای گفت وگو چیست؟ 

خاطرنشان می کند: اگرچه وزیر اقتصاد شخصا 
پیگیر مصوبــات شــورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی هســتند، اما الزم اســت 
همانطور هم که قانون مشخص کرده، حداقل 
۵ وزیر در جلسات شورای گفت  وگوی دولت 
و بخش خصوصی مشارکت داشته باشند. اما 
گاها شاهدیم که سایر وزرا شرکت نمی کنند یا 
صرفا به حضور معاونان خود بسنده می کنند. 
به همین دلیل خروجــی بخش خصوصی به 
نفع اقتصاد و بخش خصوصی به طور چشمگیر 

نبوده است.
عضو شــورای گفت وگــوی دولت و بخش 
خصوصی تصریح می کند: از طرفی متاسفانه 
بعضا شــاهدیم که در نشســت این شــورا 
صحبت های بخــش خصوصــی تصدیق و 
مصوبه می شــود اما در عمل بر خالف آن به 
اجرا در می آید. به عنوان نمونه برای ســال 
ها بخش خصوصــی ایــرادات و نکته های 
خود را درباره وضعیت صندوق ذخیره ارزی 
با تاکیــد بر نگاه بلند مدت بــه این صندوق 
گفته شــد اما متاســفانه جز اینکه در طول 
بیست ســال گذشــته به حرف های بخش 
خصوصی توجه نشــد و فرصت ها از دســت 
رفت، نتیجه ای حاصل نشــد. حاال متاسفانه 
مشــابه همین اتفاق  برای صندوق توسعه 

ملی تکرار می شود.
سلطانی بر این باور است که با حضور جدی 
مسئولینی که وظایف آنها در چارچوب شورای 
گفت وگوی تعریف شده در جلسات این شورا و 
تعامل با بخش خصوصی، بر کارآمدی این شورا 
که توسعه اقتصادی کشور را هم در پی دارد، 

افزوده می شود.

 »جهش تولید« سه ماهه ۹۹در شرکت تابعه
صندوق بازنشستگی

مرتضی سلطانی:

 رشد ۱۰۷درصدی سود
و ۳۶ درصدی صادرات پگاه

 بررسی عملکرد سه ماهه ابتدای سال ۹۹ نشان می دهد 
که رکورد ۴ســال اخیر در فروش مقداری محصوالت تولیدی 

شکسته شده است.
به گزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا به نقل از روابط 
عمومی شــرکت صنایع شــیر ایران(پگاه( عبداهلل قدوســی 
مدیرعامل شــرکت صنایع شــیر ایران با بیان این مطلب در 
سیزدهمین نشست شــورای عالی راهبردی صنایع شیر ایران 
افزود: با تشکیل کمیته »جهش تولید« در صندوق بازنشستگی 
کشوری، عملکرد شرکت های تابعه این صندوق عالوه بر بودجه 
های داخلی، با فرابودجه ای که در کمیته تدوین شده مقایسه 

می شود.
وی با مقایسه ارقام و وضعیت سالجاری در بحث بودجه های 
پیش بینی شــده، توضیح داد: در فصل اول ســال ۱۳۹۹ و با 
وجود شیوع پاندومی کرونا در کشور، سود صنایع شیر ایران از 
رشــد قابل توجه ۱۰۷ درصدی نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته خبر می دهد که این موضوع به معنای افزایش درآمد 

بازنسشتگان عزیز کشوری است.
وی ادامه داد: مقایســه عملکرد فروش سه ماهه اول شرکت 
صنایع شیر ایران، به عنوان شرکت تابعه صندوق بازنشستگی 
کشوری بیانگر این است که ۹۲ درصد فرا بودجه مصوب شده در 
کمیته جهش تولید را پوشش داده ایم. قدوسی با تاکید بر اینکه 
برنامه ریزی شده تا سال ۹۹ متفاوت تر از سال های پیش باشد 
گفت:بررسی عملکرد شــاخص های اصلی داللت بر تایید این 
موضوع استراتژیک دارد چه اینکه جذب شیر خام به عنوان یکی 
از شــاخص های مهم ارزیابی عملکرد، شاهد رشد ۲۵ درصدی 
اســت و میانگین دریافت شــیر خام در صنایع شیر ایران هم 
رکورد شکنی کرده است. مدیرعامل صنایع شیر ایران با اشاره 
به بیماری ویروسی کرونا و مشکالتی که برای صادرات به وجود 
آورده است، افزود: درهمین شــرایط سحت کرونایی در بخش 
صادرات شاهد رشــد ۳۶ درصدی از حیث مقداری نسبت به 

مدت مشابه سال قبل بوده ایم.
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خبـر

 کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی هیئت مدیره جدید خود را شناخت

خ ارز، دو اولویت دولت برای  یک عرضه و تقاضا و کنترل نر تحر
گشایش اقتصادی باشد

  مجمع کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی برگزار شد و با رای 
گیری اعضای مجمع هیئت مدیره کانون انتخاب شدند

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، در انتخابات اعضای هیئت مدیره 
کانون، آقایان محمدرضا مرتضوی با کسب ۲۰ رأی، علیرضا مروت پور 
۱۹ رأی، کاوه زرگران ۱۸ رأی، دکتر ولــی ا… داوودآبادی ۱۸ رأی، 
میراسالم تیموری ۱۸ رأی، یونس ژائله ۱۶ رأی، محمد میررضوی ۱۴ 
رأی، مهدی کریمی تفرشی ۱۲ رأی و مهدی معصومی ۱۲ رأی حایز 

اکثریت آرا شده و به عضویت هیأت مدیره درآمدند.

 حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق 
ایران به تشریح مهم ترین اولویت های اقتصادی دولت 
در راستای اجرای طرح »گشــایش اقتصادی« که 
هفته گذشته از سوی روسای قوای مجریه و مقننه 

مطرح شد، می پردازد.
حسن روحانی ۱۵ مردادماه اعالم کرد: »دوشنبه 
۲۰ مردادماه طرحی در جلســه سران قوا به نتیجه 
خواهد رســید که در صورت موافقــت مقام معظم 
رهبری گشایشــی ازلحــاظ اقتصادی در کشــور 
به وجود می آیــد.« هرچند او جزئیــات دقیقی از 
ســازوکارها و برنامه هایی که منجر به این گشایش 
 ،FATF خواهد شد، اعالم نکرده است اما تصویب
آزادسازی دالرهای بلوکه شده در کره، آغاز مذاکرات 
دیپلماتیک برای رفع تحریم ها، انتشار اوراق سلف 
نفت، برنامه دولت برای جاماندگان ســهام عدالت، 
افزایش عرضه اولیه در بازار سهام ازجمله مهم ترین 
برنامه هایی اســت که به نظر می رسد هیات دولت 
برای ساماندهی به اقتصاد و جبران کسری بودجه 

در نظر دارد.
از ســوی دیگر محمــود واعظی، رئیــس دفتر 
رئیس جمهور بعد از اعالم این خبر از ســوی حسن 
روحانی مدعی شد کشور در ماه های پایانی تحریم 
قــرار دارد و عالمت هایی از کشــورهای اروپایی و 
آسیایی دریافت شــده که نشان دهنده این موضوع 
اســت. عالوه بر تأکید رئیس جمهور و صحبت های 
معــاون اول وی بر ایجاد تغییــرات اقتصادی طی 
روزهای آینده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز 
از بهبود اوضاع و خبرهای خوب اقتصادی در هفته 

جاری خبر داده است. قالیباف در این زمینه تأکید 
کرده با اخذ تصمیماتی بازارهای پول، ارز و سرمایه 

سامان خواهد یافت.
بااین حــال، فعــاالن اقتصــادی تأکیددارند که 
»گشایش در اقتصاد« مقوله ای نیست که ظرف چند 
روز یا یک هفته به وجود آید. به خصوص در شرایطی 
که مضاعف بر تحریم های خارجی، شــیوع ویروس 

کرونا هم اقتصاد را با محدودیت مواجه کرده است.
در همین زمینه حســن فروزان فرد در گفت وگو 
با »پایگاه خبــری اتاق ایــران« می گویــد: برای 
فعاالن اقتصادی که در حــوزه تولید فعالیت دارند 
و محصوالت و خدمــات موردنیاز مــردم را تولید 
می کنند، گشایش اقتصادی چندین معنا می تواند 
داشته باشد. در وهله اول گشــایش اقتصادی باید 
دسترسی به منابع قابل تصرف مناسب تر برای عموم 
جامعه اســت؛ به گونه ای که زمینه مناســب برای 
تحریک تقاضا به منظور مصرف حداقلی فراهم شود.

او می گوید: بــا توجه به تحریم های چند ســال 
گذشته آمریکا علیه ایران، قدرت خرید عموم مردم 
به شدت کاهش پیداکرده است در چنین شرایطی 
شــاهد حذف حداقل  نیازهای مصرفی در ســبد 
خانوارهای مردمی هستیم و به تبع، تولیدکنندگان 
هم وقتی تقاضایی برای خرید کاالهای تولیدی خود 
نداشته باشند، متحمل خسارت های فراوانی شده و 
مجبور خواهند شد که تولید خود را کاهش دهند. در 
این شرایط با افزایش هزینه ها، به ناچار ناگزیر هستند 
تا قیمت محصوالت نهایی خــود را افزایش دهند. 
متأسفانه در این شــرایط، ویروس کرونا هم مزید 
بر علت شده است و در حال حاضر تولیدکنندگان 
ناگزیر به کاهش عرضه هســتند. بنابراین ضروری 
اســت که در کنار افزایش تقاضا و تحریک آن، به 

تحریک و تسهیل عرضه هم توجه داشته باشیم.
فروزان فرد خاطرنشــان می کنــد: در وهله دوم، 
تأمین مواد اولیه و کاالهای موردنیاز تولیدکنندگان 
باید محور گشایش اقتصادی باشد که الزمه تحقق 
این موضوع این است که دولت کنترل نرخ ارز را در 

دست گیرد و بازار را سامان دهد.
به باور فروزان فــرد، »پیش بینی پذیری اقتصاد« 
یکی از مهم ترین مؤلفه های ثبات اقتصاد است که 
متأسفانه ظرف یکی دو سال گذشته به علت جهش 
یک باره نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت ها، این مؤلفه از 
رفتار فعاالن اقتصادی حذف شده است. او می گوید: 
در شــرایط فعلی تولیدکنندگان حتی نمی توانند 
برای ماه آینده خود برنامه ریزی کنند و تعهد آن ها 

در قبال مصرف کنندگان دچار خدشه شده است.

حسن فروزان فرد:
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ژالتین
 تهیه کننده : مهندس مهدي دست رس

کارشناس ارشد صنایع غذائی و مسئول فنی گروه صنعتی نجاتی - آناتا

 ژالتین خالص به طور طبیعی وجود ندارد، بلکه 
از هیدرولیز اســتخوان و غضروف های بدن گاو به 
دست می آید. ژالتین دارای ۸۴٪ پروتئین، ٪۱۴ 
رطوبت و ۲٪ خاکستر است. ژالتین در دراز مدت 
رطوبت جذب می کند به همین دلیل باید در محل 
خشک و خنک نگهداری شود. چنانچه رطوبت آن 
از ۱۶٪ بیشتر شود، قارچ و کپک بر روی آن رشد 
خواهد نمود و مصرف آن خالی از خطر نیست. این 
ماده در آب ســرد نامحلول است ولی در آب گرم 

حل می شود.
تا ده برابر حجــم خود آب جذب کــرده و در 
دمای ۴۰ تا ۵۰ درجه ســانتی گراد تشکیل ژل 
می دهد. قــدرت تولید ژل، توســط درجه بلوم 
مشخص می شــود. ژالتین تجاری معموال از بلوم 
۶۰ تا ۲۶۰ وجود دارد اما تا بلوم ۴۰۰ نیز در بازار 

موجود است.
تا سال ۱۸۸۹ که ژالتین به صورت عمده تولید 
شــد، مردمی که این ماده را در دسترس نداشتند 
ولی در مورد آن شــنیده بودند فکر می کردند که 
وجود این ماده یک شــایعه یا دروغ اســت. مثال 
دسرهای خاورمیانه و خاور دور بیشتر با نشاسته و 
مواد دیگر تهیه می شد و پس از سال ۱۸۸۹ که این 
ماده به تمام جهان صادر شد دسرهای اروپایی در 

تمام دنیا متداول شد.
فواید استفاده از ژالتین:

ژالتین حــاوی مقادیر باالیی پروتئین اســت. 
پروتئین های ژالتین به طور عمده متشکل از اسید 
آمینه های گالیســین و پرولین است که بسیاری 
از افراد بــه میزان الزم آنهــا را مصرف نمی کنند، 
درحالی که این اســیدهای آمینه نــه تنها برای 
پوست، مو و ناخن مفید است بلکه باعث عملکرد 

مطلوب سیستم ایمنی می شود.
ژالتین گیاهی نداریم:

ژالتین تنها از حیوانات به دست می آید و به هیچ 
عنوان منشا گیاهی ندارد. اما آگار (نوعی جلبک( 
و پکتین (کربوهیدرات گیاهی( ازجمله ترکیباتی 

هستند که می توان جایگزین ژالتین کرد.

 بهترین غذا برای معده های حساس:
یکی از مهم ترین خصوصیات ژالتین این اســت 
که در آن نه قند وجــود دارد و نه چربی. این ماده 
خاصیت هضم بسیار باالیی دارد و با وجود انرژی 
کم در بسیاری از رژیم های الغری استفاده می شود. 
برخی فکر می کنند ژالتین یک نوع افزودنی است 
درحالی که ژالتین خودش نوعی ماده غذایی است 
و در دســته افزودنی ها قرار نمی گیرد. ژالتین به 
سرعت جذب شده و اسیدآمینه الزم برای سوخت 
و ساز را فراهم می کند. ژالتین به چسب استخوان 
معروف اســت. گفته می شــود ژالتین موجود در 
ژله ها، دردهای مفصلی را کاهش می دهد و می تواند 
در پیشگیری از پوکی استخوان کمک کند. کالژن 
به طور مســتقیم اثرات ضدالتهابی داشــته و اثر 
مستقیم روی بافت مفاصل دارد. با بررسی دریافت 
ژالتیــن و تاثیر آن روی اســتخوان این نتیجه به 
دســت آمد که ژالتین می تواند تاثیرات متفاوتی 
روی چگالی استخوان و وزن بدن داشته باشد. این 

تاثیر بیشتر روی استخوان ران دیده شده است.
در مطالعات دیگر نشــان داده شــد که تزریق 
ژالتین، کلســیم موجود در گردش خــون را باال 
می برد که نشان می دهد استخوان در حال ساخت 
است. همچنین در ســوء تغذیه پروتئین که وزن 
اســتخوان کاهش می یابد و موجب شکســتگی 
می شود میزان مواد معدنی و چگالی استخوان ران 

با دریافت ژالتین بیشتر می شود.
 هضم غذا را راحت می کند:

ژالتین مــی تواند بــا افزایش قــدرت گوارش 
یک پوشــش مخاطی ســالم در معده ایجاد کند. 
گالیســین موجود در ژالتین می تواند با افزایش 
اســید هیدروکلریک در معده بــه هضم و جذب 
مواد مغذی مورد نیاز کمک کند. سوپ های حاوی 
ژالتین یکی از رژیم های غذایی مهم برای افرادی 
است که مشکالت گوارشــی دارند. همچنین ادعا 
شده اســت که ژالتین، التهاب روده افراد مبتال به 
ســندرم روده تحریک پذیر را از طریق ایجاد یک 

الیه پوشاننده کاهش می دهد.

 بهترین خوراکی برای سالمندان:
تخم مرغ و گوشــت حاوی اسید آمینه ای به نام 
متیونین هستند که باعث افزایش هموسیستئین 
در خون می شــود و نیاز ما به مواد مغذی خنثی 
B ۱۲ کننده هموسیستئین مانند فوالت، ویتامین
وB ۶را افزایش می دهد. افزایش هموسیستئین در 
خون با خطر بیماری های جدی مانند سکته مغزی، 
سکته قلبی و بیماری های روانی همراه خواهد بود. 
افرادی که مقدار زیادی پروتئین حیوانی مصرف 
می کنند نیاز به گالیسین دارند اما از سوی دیگر 
برای ایجاد تعادل باید اسیدآمینه دیگری وارد عمل 
شود که متیونین است و طبعا ژالتین این نقش را 

ایفا مي نماید.
 پروتئین پاستیل را جایگزین نکنید:

نوع پروتئینی که در ژالتین وجود دارد بســیار 
کمتر از پروتئین گوشت، شــیر و تخم مرغ است 
و بســیاری از اســیدهای آمینه ضروری را ندارد، 
بنابراین پروتئینی اســت که نســبت به ســایر 
پروتئین ها ارزش غذایی پایینی دارد و منبع کافی 
و کاملی برای تامین کلسیم و سایر ریز مغذی های 

مورد نیاز بدن نیست. 
گروه صنعتي نجاتــي (آناتا( در انــواع آبنبات 
پاستیلي و برخي بیســکویت هاي مغزدار، جهت 
بهبود کیفیت و غني ســازي محصــوالت خود از 

بهترین نوع ژالتین استفاده مي نماید. 
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فرم اشتراک

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

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

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

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

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

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

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

واریز	شد.

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

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

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

اولین نشریه تخصصي صنایع غذایي ایران              

اشتراک 3 ماهه
تهران 9۰۰۰۰ )نود هزار( تومان

شهرستان 1۰۵۰۰۰ )یکصد و پنج هزار( تومان
اشتراک 6 ماهه

تهران 1٧۰۰۰۰ )یکصد و هفتاد هزار( تومان
شهرستان 2۰۰۰۰۰ )دویست هزار( تومان 

اشتراک یک ساله
تهران 3۰۰۰۰۰ )سیصد هزار( تومان

شهرستان 36۰۰۰۰ )سیصد و شصت هزار( تومان

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     شهریور ماه 99        شماره 23 دوره جدید )128(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

58


















