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روز جهانی  غذا

هر ساله 24 مهر در کشورمان روز جهانی غذا را با برگزاری همایش و تقدیر از شرکتهای پیشرو 
و سالمت محور جشن میگیریم ، امسال با توجه به شرایط خاص خود و شیوع همه گیری کرونا، 
مراسم، همایش ها و حتی نمایشگاههای بین المللی تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته و کمتر به آن 
پرداخته می شود.

ــ هـای38 اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

شرکت صنعتی مینو 
با نماد غصینو درج شد

گروه صنایع غذایی 
بیژن برند محبوب 
مصرف کنندگان شد

پچ پچ و کسب دومین 
تندیس برند محبوب 

مصرف کنندگان

خالق برند دلستر رئیس 
هیئت مدیره شرکت 

صنایع شیر ایران )پگاه( 
شد



سید مصطفی هاشمی طبا

امنیت غذائی و روز جهانی غذا

بسمه تعالی

تعداد  برای  تواند  می  فقط  زمین  مالتوس  معروف  نظریه  براساس 
محدودی از جمعیت کره خاکی غذا تهیه کند و بهمین جهت و عدم 
رشد آن از حد معینی را مطرح نمود. البته مالتوس موضوع عدالت در 
تغذیه یا تامین حداقل غذای مورد نیاز برای همه ساکنان زمین را بنحو 
مطلوب مطرح نکرده است بلکه حسب شیوه لیبرالیسم آنرا رها نموده تا 
بازار خود بخود تنظیم گردد. بهمین دلیل در حالیکه مقادیر متنابهی از 
تولید کشاورزی بدالیل مختلف نابود می شود میلیون ها انسان گرسنه 

وجود دارد.
امنیت غذائی موضوعی است که باید سوال شود که این امنیت برای چه 

کسی و در چه محدوده ای و با چه الگوئی.
اقتصادی وجود  و  نتایج سیاسی  در جهان  وقتی  تا  آنست که  حقیقت 
نیست  میسر  و  ممکن  جهان  مردم  قاطبه  برای  غذائی  امنیت  امر  دارد 
بعالوه این موضوع مطرح می شود که مردم باید از دسترنج خود تغذیه 
کنند و نباید به آنان اعانه داد بنابراین تغذیه گرسنگان آفریقائی، هندی، 
کره شمالی و بسیاری دیگر از ساکنان زمین باید از طریق کار دستمزد 

صورت گیرد.
با این نگاه امنیت غذائی هرگز برای مردم کره خاکی تامین نمی شود.

نگاهی  کشورمان  داخل  به  و  بگذریم  جهان  مورد  در  کلی  بحث  از 

بیاندازیم. با یک نگاه سطحی می توان گفت که در حال حاضر علیرغم 
زیرا  ندارد  وجود  مردم  برای  غذائی  امنیت  سرزمینی  مطلوب  شرایط 
سالها با ارز نفتی ساالنه میلیاردها دالر خرج خرید نهاده های کشاورزی 
این  به  ایم.  غیره کرده  و  ، کنجاله  برنج، روغن، چای  قبیل گندم،  از 
از  استفاده  و  گذاری  سرمایه  با  حالیکه  در  نعمت.  کفران  گویند  می 
طبعا  نمائیم.  تامین  را  مردم  غذائی  نیازهای  قادریم  براحتی  تکنولوژی 
آنچه ذکر شد در خصوص کاالی تامین مایحتاج مردم بدون واردات 
بود اما موضوع امنیت غذائی از سوی دیگر به عدالت اجتماعی و رفع 
نیازهای همه مردم برای تامین حداقل 1800 کالری در روز می باشد و 
این درحالیست که این امر در کشور ما همچنان مغفول مانده است و 
نابرابری تغذیه ای وجود دارد . جائی که برخی بدلیل دسترسی بسیار 
اضافه  نیاز مصرف کرده و دچار  از  بیش  بهداشتی  از مسائل  و غفلت 
برخی  و  شوند  می  تنفسی  قلبی  سیستم  در  نقص  و  ناسالم  کبد  وزن، 
دیگر بخاطر کمبود تغذیه دچار ضعف و بیماری و ناتوانی جسمی می 
گردند. امنیت غذائی از هر دو لحاظ ضعف و بیماری و ناتوانی جسمی 
می گردند. امنیت غذائی از هر دو لحاظ باید در کشور تامین شود. هم 
مواد تغذیه مردم در داخل تولید شود و هم همه مردم امکان دست یابی 

به حداقل غذای روزانه را داشته باشند.

سرمقاله

 روز جهانی غذا، روز ملی استاندارد و روز ملی صاردات
را هب تولیدکنندگان و صاردکنندگان رعهص صنعت غذا تبریک رعض می کنیم
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در یادداشت بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر مطرح شد؛

 » امنیت غذایی« از جمله اصطالحاتی است که 
دولت ها برای مقابله با سوء تغذیه و فقر غذایی به کار 
می برند. طبق تعریفی که سازمان ملل از این اصطالح 
ارائه داده است، دسترسی تمامی مردم یک کشور به 
غذای کافی و مناسب در تمام اوقات برای داشتن یک 
بدن سالم به عنوان امنیت غذایی تلقی می شود که سه 
مولفه کلیدی این تعریف وجود غذای کافی، دسترسی 
راحت و همچنین اســتمرار و پایداری در دریافت آن 
اســت. با توجه به این مقدمه بررسی وضعیت امنیت 
غذایی در کشورها و ارائه راهکارهایی برای ایجاد و ارتقا 

این امنیت از اهمیتی ویژه برخوردار است. 
 وضعیت امنیت غذایی در ایران

موضوع امنیت غذایی در کشــور گاها در دوره های 
مختلف دچار چالش ها و مشکالتی بوده است. آخرین 
دوره ای که در حال حاضر هم در آن قرار داریم از اواخر 
سال 1396 تا حال حاضر را شامل می شود که با تشدید 
تحریم های خارجی، افزایش بی سابقه قیمت دالر و در 
پی آن افزایش عمومی قیمت ها و رشد باالی تورم به 
خصوص در بخش تولیدات مواد غذایی، سبب کاهش 
قدرت دسترسی مردم و نیز کوچک شدن سفره و سبد 
غذایی خانواده ها شده اســت. این وضعیت ضرروت 
سیاستگذاری و تصمیم گیری  نهادهای متولی برای 
ایجاد امینت غذایی مردم کشور را به میان آورده است.

 راهکارها و شــیوه های ایجاد امنیت غذایی 
در کشور

در این بخش مهم ترین راهکارها و شیوه هایی که به 
کمک آن ها می توان شاخص امنیت غذایی را در کشور 
ارتقا داد و یا به تعبیری امنیت غذایی را در کشور ایجاد 

کرد را مورد بررسی قرار داده ایم.
  اصالح الگوی مصرف

اصالح الگوی مصرف و آموزش شهروندان در جهت 
استفاده بهینه در مواد غذایی می تواند در ایجاد امنیت 
غذایی کمک زیادی کند. زیرا دور ریختن فراوان مواد 
غذایی که با هزینه ها و صرف منابع زیاد تولید شــده 

است، سبب به خطر افتادن امنیت غذایی برای بسیاری 
از مردم می شود.

 توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی
کشاورزی در ایران عمدتا با روش های سنتی انجام 
می شود. میزان تولیدات کشاورزی نیز به نسبت صرف 
منابع آب و هزینه ها پایین است. از این رو تالش در 
جهت توسعه کشاورزی مدرن و ارتقای زیرساخت های 
آن می تواند در افزایش تولیدات محصوالت کشاورزی 
و ایجــاد امنیت غذایی پایدار برای مردم کشــورمان 

پیامدهای مطلوبی بر جای گذارد.
 بسته بندی و انبارداری صحیح مواد غذایی

بســته بندی مناســب و اصولی مواد غذایی برای 
دسترســی بهتر، ماندگاری بیشــتر و حفظ سالمت 
مواد غذایی نقش عمده ای در ایجاد امنیت غذایی و 

پایداری آن دارد.
عالوه بر بســته بندی، انبارداری صحیح و علمی به 

منظور محافظت از مواد غذایــی برای مدت طوالنی 
ضرورت بســیاری در ایجاد امنیت غذایی برای یک 

کشور از جمله کشور خودمان دارد.
 تدوین و اجرای یک نظام منســجم و منظم 

نظارتی
با اجرایی شــدن این سیســتم ضمن همکاری و 
هماهنگی تمام نهادها و سازمان های دخیل و مرتبط 
در امر امنیت غذایی و  نظارت جدی و مستمر،می تواند 
در رســیدن به یک امنیت غذایی پایدار نتایج بسیار 

مفیدی در پی داشته باشد.
 کالم آخر

مواردی که بیان شــد مهم ترین راهکارها و شیوه 
هایی اســت که در امر امنیت غذایی به نوعی دخیل 
هستند باید آن ها را به کار بست تا زمینه های ایجاد 
یک وضعیت امنیت غذایی پایدار را برای کشور فراهم 

سازند.

یم ها امنیت غذایی در سایه مبارزه با تحر

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا و پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی )اگروفودنیوز( مقدم متخصصین و کارآفرینان عزیز را به غرفه 
این رسانه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته واقع در نمایشگاه بین 

المللی تهران سالن 6 غرفه شماره 20 گرامی می دارد.

تاریخ : 13 تا 16 مهر ماه    ساعت : 10 تا 1٧
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گفتوگو

وز جهانی  ر
غــذا

هر ساله 2٤ مهر در کشورمان روز جهانی غذا را با برگزاری همایش و تقدیر از شرکتهای پیشرو و سالمت محور جشن میگیریم ، امسال با توجه 
به شرایط خاص خود و شیوع همه گیری کرونا، مراسم، همایش ها و حتی نمایشگاههای بین المللی تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته و کمتر به 
آن پرداخته می شود. به همین دلیل  بر آن شدیم که در سالروز جهانی غذا با طرح سئوالی از پیشکسوتان و بزرگان این صنعت نظرشان را در این 

خصوص جویا شویم:

پرسش: چگونه می توان امنیت غذایی را در کشور ایجاد کرد و اگر قرار باشد حضرتعالی برای روز جهانی غذا شعاری را پیشنهاد دهید آن چیست؟

 در ســال 1974 کشــورها با هم متحد شدند و 
سازمان خواربار جهانی  را بوجود آوردند و آنروز را 
که 16 اکتبر اســت روز جهانی غــذا نامیدند  و 
جهانیــان در این روز بیشــتر به مســائلی نظیز  
گرسنگی می پردازند و سعی دارند با سیاستهایی 
گرسنگی را از صفحه روزگار محو کنند. به نوبه ی 
خود ایــن روز را به همه جهادگــران عرصه غذا 
تبریک عرض می کنم و در خصوص شــعار می توان به بد غذا خوردن و 
نحوه تغذیه اشــاره کــرد که مواد مصرفی در ســالمت مــا تاثیر دارد، 
مخصوصا حال که چاقی و بیماری ها افزایــش یافته این موضوع  یعنی 
نحــوه  انتخاب و نوع  خوراکی ها  و البته اســترس نقــش مهمی را در 

سالمتی ایفا می کند. 
لذا  شعار پیشنهادی بنده تغذیه سالم ، طول عمر مفید می باشد.

 امنیت غذایی یعنی دسترسی همه مردم به غذای 
سالم و کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم 
سالم می باشد، بعبارتی دیگر امنیت غذایی یعنی در 
شرایط سخت و دشــوار بتوانیم غذایی با کیفیت و 
سالم و با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار دهیم 
و همچنین الگوی مصرف را نیز باید در نظر بگیریم و 
غذایی را باید تولید کرد که با بودجه مردم سازگاری 
داشته باشــد.  ســه عنصر مهم امنیت غذایی عبارتند از موجود بودن غذا، 
دسترسی آسان به غذا و پایداری در دریافت غذا، همچنین شرایط بسته بندی 

غذا باید در محیط و آب و هوای منطقه برای مدتی پایدار و ماندگار باشد.
شعار پیشنهادی: داشتن غذای سالم و مناسب = امنیت اجتماعی + تن سالم 

دکتر محمد حسینی
مهندس احمد فتح الهی بنیانگذار و عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی و رئیس 
هیئت مدیره شرکت سبزی ایران

داشتن غذای سالم و مناسب = امنیت اجتماعی تغذیه سالم، طول عمر مفید
+ تن سالم
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 کشــورها به طرق مختلف مــی توانند به کاهش 
گرسنگی کمک کنند؛ از قبیل تولید محصوالت با 
ویژگی های سالمت محور، بهبود تغذیه و بهبود 
زنجیره انتقــال مواد غذایی از طریق شناســایی 
عوامل ریشه ای سوء تغذیه، افزایش دسترسی و 
توان خرید مواد غذایی گوناگون و مغذی، طراحی 
و پیاده ســازی برنامه ها و سیاست های حساس 
تغذیه در حوزه راهنماهــای تغذیه ای و تقویت شــبکه قانون گذاری و 

ظرفیت های استراتژیک به منظور پشتیبانی این موارد.
بیماری های ناشــی از آب و غذای آلوده هزینه زیادی بر مردم و دولت 
تحمیل می کند، که معموال گزارش نمی شود و مورد توجه قرار نمی گیرد.  
بهبود ایمنی غذا باید در کل زنجیره غذا، از تولید اولیه تا انبارداری، نقل 
و انتقال و فرآوری و مصرف در نظر گرفته شــود. همچنین سیستم های 
پایش و اطالع رسانی به جامعه در خصوص نحوه صحیح  خرید و مصرف 
غذای سالم و ایمن باید تقویت شوند و شدت آن ها وابسته به سیستم های 

کنترل غذا، زیر ساخت و نحوه استفاده از منابع در دسترس می باشد.
اگرچه در مباحث غذایی همواره در تمام کشورها اصطالح امنیت غذایی 
نســبت به ایمنی غذایی در اولویت قرار می گیــرد، لیکن طبق آخرین 
تعاریف ارائه شده توسط سازمان های بهداشتی دنیا امنیت غذایی بستگی 
انکارناپذیری به ایمنی غذا و دارو دارد و همواره دسترسی کافی تمام آحاد 

جامعه به غذای سالم هدف اصلی بوده است.
پیشــرفت در علوم بهداشتی نشــان می دهد که غذاهای مغذی جهت 
دستیابی به ظرفیت های جسمی و ذهنی تمام افراد بخصوص کودکان و 
سالمندان ضروری اســت. هدف اصلی و راهبردهای موثر در سیستم غذا 

»تامین غذای سالم و رژیم غذایی سالم« است. 
با توجه به شعار » رفتار ما آینده ما را می سازد، رژیم غذایی سالم برای 
دنیای بدون گرسنگی« برنامه های اداره کل با عنوان ملی » اصالح الگوی 

تغذیه برای حفظ و ارتقاء سالمت« از طریق استانداردسازی و بهینه سازی 
فرموالسیون طرح ریزی گردیده است. 

راهکارهای موثر در این راســتا کنترل و نظارتهــای دوره ای و ارزیابی 
سیســتمهای مدیریت ایمنی تولید کنندگان، واردکنندگان و همچنین 
توزیع کنندگان از برنامه های مهم و جاری اداره کل در سراســر کشــور 

می باشد.
راهبرد ارتقاء سطح دسترسی به غذای غنی و کامل از طریق محصوالت 
ویژه مانند محصوالت ســودمند و فرا ســودمند که بــه همت واحدهای 
تولیدی، تولید و عرضه می شوند کنترل ها و نظارتها و در صورت امکان 

حمایت های الزم صورت می پذیرد.
ارزیابی و رتبــه بندی واحدهــای تولیدی و ایجاد تســهیالتی که در 
حوزه اختیارات این اداره کل میباشــد، برای واحدهای تولیدی خوب از 

برنامه های جاری اداره کل در کشور می باشد.
راهکار ما به آحاد مردم کاهش مصــرف چربی ها – نمک و قندها بوده 
و اینکه به مجوزهای سازمان غذا و دارو در حوزه بهینه سازی رفتارهای 
تغذیه ای بر روی محصوالت غذائی دقت کنند. دراین خصوص نشانگرهای 
رنگی تغذیه ای گامی بسیار موثر می باشد که توسط سازمان غذا و دارو 
با همکاری صنعت غذا اجرا شــده است برای مردم راهنمای بسیار خوبی 

می باشد.
در حقیقت دســتیابی به اهداف باال با رویکرد سیستم یکپارچه امکان 
پذیر اســت. هر تعاملی بین این اهداف، قابل تشــخیص، اندازه گیری و 

ارزیابی است و می تواند نتیجه حاصل را چندین برابر بهتر سازد.
لذا تمامی این برنامه ها و خط مشی گذاری ها در راستای افق های مد 
نظر سند چشم انداز  بیست ساله نظام و سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری در حوزه سالمت یکی از برنامه های کالن وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشــکی اصالح الگوی مصرف و رژیم تغذیــه ای با معیارهای 
سالمت مصرف کنندگان  وحمایت و پشــتیبانی از رونق تولید ملی می 

باشد.
 ضمن گرامیداشــت روز جهانی غذا این روز را به تمامی همکاران خود 
و ســایر دســت اندرکاران حوزه غذا تبریک عرض می کنم و از خداوند 
می خواهم توفیــق عنایت فرماید تــا در حفظ و ارتقاء ســالمت مردم 

عزیزکشورمان در هر جایگاهی که هستیم موثر و مثمر ثمر باشیم.
به اعتقاد بنده همین شعار »رفتار ما آینده ما را می سازد، رژیم غذایی 

سالم برای دنیای بدون گرسنگی« شعار خوبی می باشد.

دکتر محمد حسین عزیزی 
مدیرکل فرآورده های غذایی، آشامیدنی سازمان غذا و دارو 

 رفتار ما آینده ما را می سازد
رژیم غذایی سالم برای دنیای بدون گرسنگی

 اگر موافقید اول بین امنیت غذایی و ایمنی موادغذایی که هر دو از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند تمایز قائل شویم. امنیت غذایی 
به مفهوم تامین غذای ســالم و کافی برای همه شهروندان جامعه از مسئولیت های مهم حاکمان است و ضریب موفقیت آن مبتنی بر 
عدالت اجتماعی موجود در ســاختار اقتصادی آن جامعه اســت،  اما ایمنی موادغذایی بر میگردد به سالمتی آن یعنی عاری بودن از 
عوامل مخرب میکروبی ،شیمیایی ،پرتوی، ویروسی و غیره که ناشی از تقلب یا خطای تولید یا عوامل عمدی و سهوی  می تواند صورت 
بگیرد. در هر صورت بقای موجودات زنده از جمله ابنای بشر وابســته به امنیت و ایمنی موادغذایی هر دو است که می تواند در شعار 

زیر بازتاب پیدا کند: » غذای کافی و سالم برای همه«

دکتر غالمحسین احمدی
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع آبمیوه و کنسانتره و عضو هیئت مدیره گروه تولیدی مهرام

» غذای کافی و سالم برای همه«
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گفتوگو

26

  امنیت غذایی در واقع به معنای دسترسی همه 
افراد یک جامعه در تمام طول عمر به غذای سالم 
و کافی برای داشتن یک زندگی سالم و فعال است.
سازمان جهانی فائو اعالم کرده که برای تامین 
غذای جمعیــت 9 میلیارد نفری دنیا در ســال 
2050 بایــد دو برابر میزان کنونــی تولید کرد . 
برای تامین این هــدف باید موانعی چون کمبود 
آب و محدویت زمین های کشاورزی ، هزینه باالی انرژی ، افزایش ضایعات 
غذایی و کمبود ســرمایه گذاری در بخش تحقیقات کشاورزی رفع شود. 
این موارد نشان می دهد که باید با منابع کمتر غذای بیشتری برای مردم 
سراسر جهان تولید شود و در واقع سازمان فائو تولید مواد غذایی را در قرن 

حاضر با مشکالتی پیش بینی کرده است.
یکی از راهکارهای اساسی رسیدن به امنیت غذایی اصالح الگوی مصرف 
جامعه است . تقویت فرآیند بازاریابی ، اصالح الگوی مصرف و توجه هر چه 
بیشتر به بسته بندی و توزیع درست محصوالت غذایی برای جلوگیری از 
اتالف آنها از وظایف مهمی است که مسئولین و مردم در هر جامعه ای باید 

به آن توجه ویژه ای داشته باشند . 
همچنین با توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و بهبود آموزش و 

بهداشت در جامعه می توان به امنیت غذایی جامعه کمک کرد. 
باید یک سیســتم ارزشیابی و نظارت منســجم تدوین و اجرایی شود . 
باید تمامی ســازمانها و نهاد های مرتبط با هم همکاری و هماهنگی الزم 
را داشته باشند همچنین ضروری است که یک سازمان متولی امر تامین 
امنیت غذایی وجود داشته باشد که بر تمام موارد از قبیل تولید ، توزیع ، 
آموزش و آگاهی دادن به جامعه ، واردات ، بسته بندی، توسعه کشاورزی 
و سیاست گذاریهای کالن اقتصادی در این رابطه نظارت جدی و مستمر 
داشته باشد و در این مسیر همراهی بخش خصوصی و دولتی و هماهنگی 

موثر آنها میتواند راه گشا باشد .
درحال حاضر حدود 95 درصد مواد غذایی مورد نیاز کشــور در داخل 
تولید می شــود و هم اکنون به طور متوسط ساالنه حدود 130 میلیون تن 
مواد غذایی در کشور از سوی تولیدکنندگان داخلی تولید می شود. براساس 
پتانسیل های موجود امکانات باالیی برای صادرات در اختیار داریم.  بازار 
400 میلیون نفری اطراف ایــران یکی از بهتریــن فرصت ها برای رونق 
صادرات غیرنفتی با استفاده از نیاز غذایی آنهاست و می توانیم با افزایش 
بهره وری و ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلــی و تکمیلی از این تقاضای 
بالقوه استفاده ای مناسب در راستای اهداف تعیین شده سال جهش تولید 

گام برداریم.
»تغذیه سالم، زندگی و جامعه سالم« سال هاست که شعار برند گلهاست 
و فکر می کنم جهان بیش از هر چیز برای یک زندگی سالم به تغذیه سالم 
نیاز دارد و جوامع سالم زمانی شــکل می گیرند که آحاد افراد آن جامعه 
الگوی سالمتی برای تغذیه خود داشته باشند و همه افراد جامعه بتوانند 

بدون دغدغه به غذای سالم دسترسی داشته باشند.
 به امید روزی که شاهد گرسنگی و فقر در هیچ نقطه ای از جهان نباشیم.

  ایجاد امنیت غذایی پایدار در کشور در چهار محور دسترسی 
فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به غذای کافی و سالم 
برای داشتن زندگی فعال و مطلوب قابل بحث است. با توجه 
به ایجاد پاندمی کرونا در جهان که ممکن است بر اساس پیش 
بینی های علمی چند سالی ادامه داشته باشد، عوارض آن بر 
امنیت غذایی بسیار جدی است و تا کنون نیز بر دسترسی و 
قیمت غذا در بســیاری از نقاط جهان تاثیر نامطلوب داشته 
است. توام شدن بحران کرونا باتحریم ها دسترسی فیزیکی به برخی از مواد غذایی که 
در آنها ضریب خود اتکایی پایین داریم قابل توجه است و برای برقراری امنیت غذایی 
در کشور به این گروه از مواد غذایی توجه ویژه نمود. محور دیگر در ایجاد امنیت غذایی 
در کشور توجه به دسترسی اقتصادی است زیرا گران شدن اقالم غذایی بصورت جهانی 
و بصورت خاص در کشور ما سبب کاهش سهم مواد غذایی پروتئینی در سبد غذایی 
و جایگزینی آن با مواد غذایی کربوهیدراتی می شود که ضمن آنکه امنیت غذایی در 
سطح سلول برای تامین نیازهای واقعی سلول های مصرف کنندگان را دچار اشکال 
می کند، سبب بروز اختالت متابولیکی و ایجاد بیماری های مزمن در دراز مدت می 
شود. ابعاد اجتماعی و فرهنگی برقراری امنیت غذایی در کشور در گرو آموزش مستمر 

برای ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای در جامعه ایرانی است.
اســتفاده از یک رژیم غذایی متنوع، متعادل و متناســب بر اساس نیازهای سنی در 
شرایط فیزیولوژیک خاص هر دوره از زندگی نیاز به آموزش و فرهنگ سازی در حوزه 
تغذیه دارد که باید بدقت مورد توجه سیاســتگزاران و برنامه ریزان کشــور در حوزه 
امنیت غذایی قرار گیرد.در مورد شعار روز جهانی غذا پیشنهاد بنده: »امنیت غذایی 

پایدار در بحران کرونا«

  اطمینان از دسترسی همه مردم به غذای سالم، مغذی و کافی 
در تمام اوقات میســر نمیشــود مگر با اعمال و اجرای دقیق 
مدیریت تولید بر اســاس کیفیت، بهداشــتی و سالم بودن 
محصوالت از مزرعه تا ســفره، تمامی زنجیــره های تولید، 
فراوری، عمل آوری، حمل و نقل، نگهداری، توزیع و عرضه باید 
مستمر مورد رصد و پایش باشــد تا امنیت غذایی در تمامی 
مولفه های مدیریت تولید، مدیریت بهداشتی و مدیریت بازار 
برای تامین نیازهای غذایی سبد مصرفی مردم قابل دفاع و سنجش باشد، امنیت غذایی 
تامین و تضمین خواهد شد با تنظیم تولید و پیشگیری از نوسانات شدید قیمت، بهبود 
شاخص های بهره وری، رعایت موارد زیست محیطی، ارتقاء کیفیت و سالمت تولیدات 
محصوالت کشاورزی منطبق بر برنامه های الگوی کشت و مشارکت سازمان یافته و 
مستمر تشکلها و اتحادیه های تولیدی و بازرگانی در تامین نهاده ها و فروش محصوالت 

کشاورزی در بازارهای داخلی و بازارهای هدف صادراتی.
شعار پیشنهادی روز جهانی غذا: تضمین امنیت و ایمنی غذا در تولید بهداشت محور 

و سالمت گرا

دکتر مهدی کریمی تفرشی
ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت 

غذایی کشور و مجتمع صنایع غذایی گلها

دکتر هدایت حسینی
عضو هیئت علمی دانشکده صنایع غذایی شهید بهشتی و شرکت صباح

دکتر علیررضا رفیعی پور
مدیرکل دفتر محیط زیست و امنیت غذا وزارت جهاد کشاورزی

امنیت غذایی پایدار در بحران کروناتغذیه سالم، زندگی و جامعه سالم

تضمین امنیت و ایمنی غذا در تولید بهداشت محور 
و سالمت گرا
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 امنیت غذایی  دارای سه مفهوم کلیدی  1 - موجود 
بودن غذای ایمن  2-دسترسی به غذا و 3 - مصرف 
کافی و مناســب اســت و امنیت غــذا طبق تعریف 
سازمان های بین المللی؛ زمانی وجود دارد یا ایجاد 
می گردد که همه آحاد جامعه در هر برهه زمانی به 
غذای کافی و ســالم و مغذی دسترســی فیزیکی و 
اقتصادی داشته باشــند. با توجه به شرایط کشور و 
تحریم ها؛ تعیین بهینه سبد غذایی؛ فرهنگ سازی جهت افزایش مصرف برخی 
مواد غذایی نظیر شیر و تخم مرغ و...و دادن یارانه ها به تولید کنندگان جهت 
کاهش قیمت تمام شده و جلوگیری از ضایعات، از مهمترین راهکار ها می باشد 

و البته در این بین ایجــاد زنجیره تامین از تولید ماده اولیه تا محصول نهایی و 
توزیع صحیح تا رسیدن به مصرف کننده نهایی  یکی از مهمترین شاخصه های 
تامین امنیت غذا می باشــد. یقینا بنــگاه های اقتصادی مانند صنایع شــیر 
ایران)پگاه( نیز با همین رویکرد اقدام به تکمیل زنجیره تامین نموده اســت و 
ضمن تولید ماده خام  اولیه تا تولید محصول ســالمت محور و  ارسال محصول 
سالم به کل کشور تا رســیدن به مصرف کننده نهایی بخشی مهم و حیاتی از 

تامین امنیت غذا را به منصه ظهور گذاشته است.
بیشترین دریافت شیر خام در کنار تولید کیفیتی ترین محصوالت لبنی در 
کشور با رعایت همه ضوابط و قوانین استانداردهای ملی با دریافت بیش از 64 
نشان سالمت و رساندن محصول با بزرگترین ناوگان حمل مویرگی به مصرف 
کننده نهایی از افتخارات ما در صنایع شیر ایران در راستای تامین امنیت غذایی 

مردم عزیز کشورمان ایران می باشد.
پیشنهادها برای شعار روز جهانی غذا:

غذاي سالم - جامعه سالم/ غذا برای همه/ غذای سالم برای همه/ غذای کافی 
برای همه/ نه به گرســنگی/ صنایع غذایي محور توسعه/ جهان بدون گرسنه/ 

جهان سرشار از غذا/ جهان سالم با غذای سالم/ مردم  سالم با غذای سالم

 بنابر تعریف سازمان  ملل در سال 19۸6، امنیت غذایی را 
دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن 
یک جسم سالم می دانند. طبق این تعریف موجود بودن غذا، 
دسترســی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه رکن اصلی 
می باشند. »امنیت غذایی« تنها یک واژه و مفهوم نیست، بلکه 
زندگی انســانی، حیات جانوری، گیاهی و محیط زیست را  
تحت تاثیر قرار می-دهد. دسترسی به غذای کافی و سالم، 
گرسنگی را کاهش و سالمتی را برای انسان به ارمغان می¬آورد این مفهوم یعنی امید 
به اینکه حدود یک میلیارد نفر گرسنه در جهان  دیگر گرسنه نباشند. تقریباً از هر 9 نفری 
که یک نفر آن از نظر تغذیه در جهان با مشکل روبه رو هستند، از مشکل رها شوند.  اولین 
گام تدوین استراتژی تامین امنیت غذایی است که در آن به رویکردهای جدید و تجربه 
شده تغذیه در جهان و بومی منطقه و کشور توجه شود. یکی از این رویکردهای جهانی 
برای مبارزه با گرسنگی و تامین امنیت غذایی دوستدار طبیعت، کاهش ضایعات و هدرفت 
غذا است. لذا با توجه به اینکه غذا خوردن یکی از نیاازهای ذاتی و دائمی هرفرد است و 
مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر محسوب می شود ، هر موجود زنده جهت حفظ 
حیات خود برای بدست آوردن غذا تالش می کند . تغذیه ای که بر اساس اصول علمی و 
با درنظر گرفتن کلیه نیازهای بدن تنظیم شده باشد موجب تامین سالمت انسان می 
شود و در صورتیکه به غیر از این عمل شود موجب اختالل در عملکرد کل سیستم های 
بدن شده و باعث از دست رفتن قوای جسمی و روانی در انسان خواهد شد .رعایت برنامه 
غذایی خوب و متعادل می تواند طول عمر انســان را افزایش دهد و بر شادابی فرد نیز 
تاثیرگذار باشد لذا تهیه غذای سالم بر اساس اصول علمی مستلزم داشتن صنعت غذایی 

سالم و  قوی می باشد . 
الزم به ذکر است با توجه به اینکه لبنیات در هرم غذایی از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است و مصرف آن در ایجاد امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد اما اهمیت مصرف مواد لبنی 
وقتی بیشتر آشکار می شود که بدانیم کلسیم پس از آهن دومین ماده ای است که در 
ایران کمبود آن در رژیم غذایی افراد مشاهده شده است . همچنین شیر به لحاظ ارزش 
پروتئینی از اهمیت ویژه ای در بین مواد غذایی برخوردار است و به لحاظ اقتصادی نیز 

جهت تامین پروتئین مورد نیاز بدن استفاده از شیر مقرون به صرفه ست . این نکته حائز 
اهمیت است که میزان ارزش غذایی یک لیتر شیر به لحاظ وجود مواد مغذی در آن بیشتر 
از 200 گرم گوشت است. همچنین لبنیات منبع بسیار غنی از پروتئین و تامین کننده 
قندهای مفید مانند الکتوز و همچنین مواد معدنی و ویتامین هاست . شاید بتوانیم کلسیم 
را ازمیوه ها و ســبزیجات هم دریافت کنیم اما کلسیم موجود در میوه ها و سبزیجات ، 
به مرغوبیت کلسیم لبنیات و به طور خاص ، شیر نیست . در حالی که کلسیم مورد نیاز 
بدن ، به طور میانگین حدود هزار میلی گرم در روز است و همچنین  کلسیم در تمام مواد 
غذایی وجود دارد منتهی این مقدار بسیار اندک است ، چنانچه تنها ماده غذایی که دوسوم 
کلسیم مورد نیاز بدن را  تامین می کند لبنیات است . شایان ذکر است این صنعت نیز 
برای حفظ امنیت غذایی و بهبود ارزش های تغذیه ای ، دارای دغدغه هایی می باشد که 

میتوان به نکات زیر اشاره کرد :
1.  نگرانی از حاشیه سود کم در صنعت لبنیات

2. استقرار سیستم کنترل مدیریت ضایعات و مراقبت های دوره ای و تدوین تمامی 
استانداردهای لبنیات از جمله راهکارهای ارتقای کیفیت محصوالت در صنعت غذایی

3. بحران آب و مشکالت پیش رو در تهیه و تامین علوفه در بخش دامداری ها
4. بروز شدن ماشین آالت صنعتی به جهت سرعت و دقت در کار و همچنین کاهش 

نیروی انسانی و افزایش کیفیت محصوالت و کاهش مصرف انرژی و ...
5. به عنوان مسئولیت اجتماعی پیگیری در جهت جلوگیری از فروش هرگونه محصوالت 
لبنی فله ای که ســالمت مردم و جامعه را به خطر انداخته لذا در این خصوص وزارت 
بهداشت ، سازمان دامپزشکی اتحادیه فرآورده های لبنی و خود کارخانجات صنایع لبنی 

باید وارد عمل شوند . 
6. تحقق برنامه پیش بینی شده توسعه پنجم مبنی بر مصرف سرانه لبنیات به 156 

کیلوگرم در سال
7. گسترش و افزایش دامداری های صنعتی در جهت تولید شیر سالم که همانا دام سالم، 

غذای سالم ، انسان سالم خواهد بود. 
۸. آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در صنعت غذایی

9. توزیع کاال بین مصرف کنندگان نهایی یا عمده فروشان به بهترین نحو ممکن
در حال حاضر سبد غذایی به دالیلی از جمله افزایش درآمد خانوار، سهولت دسترسی 
به غذا، ارتقاء فرهنگ و ســواد تغذیه ای مردم و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی 
بهبود یافته است. ولی همچنان مردم کشورمان نیازمند افزایش فرهنگ مصرف غذای 

سالم می باشند .
اصالح الگوی تغذیه ای برای حفظ و ارتقای سالمت/ شیر به تنهایی یک غذا کامل است

غذای سالم ، جامعه ای سالم/ غذا زبان مشترک تمام انسانهاست

دکتر سید جعفر میر
مدیرعامل شرکت پگاه تهران

اصالح الگوی تغذیه ای برای حفظ و ارتقای سالمت

مهندس عبدالله قدوسی
مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران- هلدینگ پگاه

غذای سالم - جامعه سالم
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گفتوگو

  به نظر من از راه های ایجاد امنیت غذایی تمرکز بر توان تولید داخلی در همه زمینه ها و همه عوامل تشــکیل دهنده زنجیره غذایی می 
باشد و راهکار دیگر استفاده از پتانسیل های موجود در کشورهای اطراف در جهت تکمیل و تامین عوامل زنجیره با نظارت کامل نهادهای 

مسئول به عبارتی بهره برداری از کشت های فرا سرزمینی.

  نقش غذا به عنوان یکی از ابعاد اساسی زندگی و تأثیر 
پررنگ آن در سالمت جامعه بر کسی پوشیده نیست 
و امروزه به عنوان شــاخصی از مقوله رفاه اجتماعی 
مطرح میگردد. امنیت غذایی نیز از معیارهای توسعه 
انسانی بوده و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور 
به شمار رفته و از ارکان امنیت ملی محسوب میشود.
تأمین غذای کافی و سالم و در عین حال با کیفیت، 
سهولت دسترســی به آن و فراهم بودن قدرت خرید مصرف کنندگان ازابعاد 

مهم امنیت غذایی جامعه است.
اما این مهم زمانی به منصه ظهور میرســد که سرانه سبد غذایی خانوار به 
صورت صحیح انتخاب و تهیه شود. نقش زنجیره توزیع در عرضه عادالنه کاال، 
در زمان و مکان مناســب را نیز نباید نادیده گرفت و امروزه نیاز مبرم به این 

صنعت استراتژیک بیش از هر زمان دیگری در کشورمان احساس می شود.
در این ایام شاهد آن هســتیم که تحوالت حوزه دانش و تکنولوژی تولید 
مواد غذایی و ســایر اقالم مصرفی داخلی که در دو دهه اخیر شتابی مناسبی 
داشــته،به طور چشــمگیری در صنعت پخش و توزیع رخ نــداده و اینگونه 
مینماید که توزیــع همچنان دارای کالبدی قدیمــی و محصور در فرآیندی 
سنتی ست و از این حیث به نوعی از قافله روزآمدی جا مانده و اکنون فاصله 

معناداری با صنایع تولیدی دارد.
لذا فضای اقتصادی کشــور به گونه ایســت که در راســتای تامین امنیت 
غذایی آحاد مردم می بایستی در صنعت توزیع و پخش طرحی نو درانداخته 

و عاجالنه راهکاری مؤثر در پیش گرفته شود.
اکنون مجال آن رسیده تا مسئولین اجرایی کشور ضمن برنامه ریزی اساسی 
در این حوزه و تدوین و به روزرســانی اســتانداردهای عملیاتی برای اجزاء 
صنعت پخش و توزیع از جمله لجستیک،انبار ،نیروی انسانی و ...و همچنین 
عارضه یابی وضعیت موجود نسبت به بهبود شرایط اقدام نموده و پس از آن 
با ارانه بســته های حمایتی کارآفرینان فعال در این کسب و کار را در توسعه 

و پیشرفت سازمان های خویش تشویق و ترغیب نمایند.
در صــورت نیل به این مهم کاال باهمان کیفیــت و ظرافتی که در کارخانه 
تولید شده است در زمان مناسب به مکان صحیح انتقال خواهد یافت و بدین 
ترتیب رکن مهمی از امنیت غذا که در دسترس بودن آن است به طور صحیح 

به انجام خواهد رسید.
اما در انتخاب ســبد غذایی صحیح توسط خانوار، موارد مهم دیگری نیز به 
عنوان پیش نیاز وجود دارد. به روز رســانی استاندارد ها و دستورالعمل های 

گوناگون تولید، چه در صنعت و چه در کشاورزی بسیار ضروری بوده و عالوه 
بر آن می بایســتی تا برای اجرای آنها ســاز و کاری عملیاتی و دقیق ترتیب 

داده شود.
به نظر میرسد کشاورزی تا حدی به حال خود رها شده و از قوانین مدون و 

همچنین برنامه ریزی در سطح کالن پیروی می کند.
به عنوان مثال در صورتی که وزارت خانه های دخیل در امر کشــاورزی و 
صنعت بر اساس مصارف کشور، تمهیدات الزم را به عمل آورده و تولیدات بر 
آن اساس انجام شود نباید شــاهد کمبود گوجه فرنگی در یک سال و وجود 
مازاد آن در سنوات بعد باشیم، این موضوع برای سایر محصوالت کشاورزی 
از جمله خیار، حبوبات و غیره کاماًل مشــهود بوده و بــا مطالعه جزئی قابل 

تشخیص است.
از جانــب دیگر به منظور تأمیــن امنیت غذایی هموطنان ، الزم اســت تا 

دستگاه مسئول، نظارت جدی بر فرایند تولیدات کشاورزی را افزایش دهد.
شایان ذکر است انتخاب ســبد غذایی صحیح توسط خانوار مشمول پیش 
نیازهای دیگری نیز هســت و عالوه بــر آموزش های الزم ،به روز رســانی 
استانداردها و پروتکل های گوناگون تولید ،  در کشاورزی و تولیدات صنعتی 
بســیار ضروری بوده و مضافا« می بایستی برای اجرای دقیق آن ساز و کاری 

عملیاتی اتخاذ گردد.
در حال حاضر اینگونه می نماید که متاســفانه کشاورزی تا حدی به حال 
خود رها شــده و از قوانین مدون و همچنین برنامه ریزی در ســطوح کالن 

پیروی نمیکند.
به طور مثال در صورتــی که وزارت خانه های دخیل در امر کشــاورزی و 
صنعت براساس مصارف کشور و با پیش بینی دقیق تمهیدات الزم را به عمل 
آورند و تولید داخل از آن تبعیت کند ،نباید شاهد کم یاب شدن محصوالتی 
چون گوجه فرنگی ، خیار ،حبوبات و ... در یک سال و تولید انبوه و مازاد آن 
در سنوات بعد باشــیم در حالی که با انک بررسی آمار و سوابق موجود موارد 
اینچنینی به وفور یافت شده و به نوعی سنت بدل گرئیئه و فعالین این حوزه 
ضمن تحمل زیان های هنگفت همواره ســعی بر انطباق صنایع خود با این 

پدیده های مضر نموده اند.
از سوی دیگر به منظور تامین امنیت غذایی هم وطنان الزم است تا دستگاه 
های ذیربط به دور از شعار زدگی و به زور عملی نظارت جدی خود را بر فرآیند 

تولیدات کشاورزی افزایش دهند.
انتخاب نوع ســموم ،کود،آب مصرفی ، زمان برداشــت و تنوع کشت می 
بایستی تابع قوانین ســخت گیرانه بوده و مطلقا« تصمیم در این خصوص به 
افراد مجری تفویض نگردد در حالی که شــوربختانه وضعیت موجود کامال« 

متفاوت است.
در پایان یادآور میگردد امنیت غذایی عالوه تامین سالمتی و نشاط جامعه 
ضامن توسعه پایدار کشور بوده و شایسته است تا برای این مقوله بسیار مهم 

در سطوح باالدستی و خرد بازنگری اساسی صورت پذیرد.
شعار پیشنهادی برای روز جهانی غذا: امنیت غذایی ضامن توسعه پایدار

حسین مصطفی زاده خویی
رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی بیژن

امنیت غذایی ضامن توسعه پایدار

مهندس محمد بزم آرا
مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     مهر ماه 99        شماره 24 دوره جدید )129(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

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

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y

29 28



  به دلیــل برخورداری 
اقلیم کشور و تنوع در 
آب و هــوای بی نظیر 
کشورمان زمینه های 
الزم بــرای تولیــد 
محصوالت کشاورزی و 
مواد غذایی امکان پذیر 
است. صنایع غذایی کشور جزء صنایع کم هزینه می 
باشد که با اجرای سیاست های درست تولیدی و 
حمایت از تولید کنندگان زمینه برای اشتغال بیشتر 
و همچنین کارآفرینی در این بخش مهیا شده و 

مانور در این زمینه نیز گسترش خواهد یافت.
امنیت غذایی در مرتبه اول، درآمد ارزی حاصل 
از فروش مواد غذایی و اشتغال زایی در مرتبه دوم 
موجب شده است تا صنعت غذایی یکی از صنایع 
اصلی، مهم و ســرآمد رشــد اقتصادی در کشور 
محسوب شــود. امنیت غذایی، نگرانی اصلی 20 
سال آینده کشور و یکی از اهداف توسعه ای مطرح 
شده است. کشورمان ایران، کشوری 4 فصل است 
که سرشار از ظرفیت های کشاورزی و تولید مواد 
غذایی است. این موضوع را اگر در کنار مسئله مهم 
امنیت غذایی ببینیم همیت رونق صنایع غذایی 
بیشتر آشکار میشود. از سوی دیگر نیروی متخصص 
جوان، دست آوردهای علمی در حوزه بیوتکنولوژی 
در کنار شرکت های دانش بنیان، می توانند نقش به 
سزایی در ایجاد امنیت غذایی ایجاد نمایند. چراکه 
صنایع غذایی در ارتباط کامل با روش زندگی افراد 

)life style( است و سرمایه گذاری در آن می تواند 
دغدغه همیشگی امنیت غذایی را از بین ببرد. کشور 
ایران در حوزه تولید طیــور رتبه هفتم، در حوزه 
تولید آبزیان رتبه بیستم و در حوزه تولید لبنیات 
رتبه هفتاد و چهار دنیا را داراست. اقالم افزودنی 
در این صنایع که بخش بسیار مهمی از نظر ارزش 
ریالی- ارزی را در برمیگیرد که این افزودنی ها اکثرا 
وارداتی هستند.  این واردات نه تنها موجب خروج 
ارز از کشور می شود، بلکه از نظر امنیت غذایی می 
تواند صنعت غذا را با مخاطره جدی رو به رو سازد. 
از این افزودنی ها در صنعت تولید می توان به انواع 
اسیدهای آمینه، آنزیم ها، پروبیوتیک ها، توکسین 
بایندرها، استارتر های لبنی و استبالیزرها و... اشاره 
نمود. در حال حاضر نیروهای متخصص با حمایت 
شتابدهنده ها سعی می کنند با دستیابی به دانش 
و تخصص الزم و بــا تکیه بر امکانات داخلی اقدام 
به تولید این افزودنی های تولیدات صنعتی کنند. 
صنعت بیوتکنولوژی با تکیه بر نیروهای متخصص 
دانش فنی و زیرساخت های موجود می تواند بخش 
اعظمی از تولید این مواد و اقالم وارداتی را پاسخ گو 
باشد. این نکته نیز الزم به ذکر است که تمامی آحاد 
مردم اعم از مصرف کننده و تولید کنندگان صنعتی 
به این متخصصان علمی اعتماد کنند تا وابستگی 
به واردات این افزودنی ها به حداقل رسیده و امنیت 

غذایی افزایش یابد. 
شعار پیشنهادی اینجانب : امنیت غذایی ملی در 

سایه اقتصاد دانش بنیان بومی

 امنیت غذا و ایجاد آن در جامعه مستلزم 
یک عزم ملي میباشد که دولت و مردم به 
اتفاق میبایستي در آن مشارکت داشته 
باشند تا شاهد صحنه هاي چون زباله 
گردي براي تامین خــوراک دهکهاي 
پایین جامعه نباشــیم که به هیچ وجه 
شایسته مردم کشورمان نمیباشد. اما 
وظیفه دولت: حذف مالیات بر ارزش افزوده  در بخش خوراک مردم 
بمنظور کاهش  قیمت مصرف کننده  و در دســترس قرار  دادن 

خوراک ارزان باالخص براي دهکهاي پایین جامعه.
کا هش مالیات تکلیفي در بخش غذا براي ارزان نمودن خوراک مردم

اختصاص یارانه  براي تامیــن خوراک طبقات کم درامد بجاي 
پرداخت هاي  نقدي

توجه به گسترش و توسعه تولیدات داخلي مواد اولیه و فرآوري 
شده براي تامین سالمت جامعه

و اما وظیفه مردم:
تالش براي افزایش تولیدات باکیفیت وارزان داخلي 

توجه به تولید خوراک مناسب و سالمت محور براي برخوردار 
نمودن مردم از فاکتور هاي سالمت

منظور نمودن حداقل سود و در دسترس قرار دادن خوراک 
ارزان براي تامین سالمت مردم

یقیناً سودي که از این طریق نصیب دولت خواهد شد به مراتب بیش 
از  سود ناشئ از وصول عوارض و مالیات خواهد بود. در جهت رفع 
مانع تولید و ایجاد فضاي مناسب براي کار سازمانهاي نا کارامدهمچون 
تعزیرات و غیره میبایستي اصالح شده و در غیر  این صورت تعطیل  
شوند.سازمانهاي نظارت با عنایت به توسعه صنعت غذا میبایستي 
قوانین نا کارآمد گذشته را اصالح نمایند. از بروکراسي فاصله بگیرند  
و از نظریات بخش خصوصي که همواره مطلع نیز میباشد بهره ببرند.

دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی
رئیس هیئت مدیره انجمن پروبیوتیک ایران و مدیرعامل شرکت تک ژن زیست

دکتر پرویز جهانگیری
 رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنیها

و گروه صنعتی پارس استا

امنیت غذایی ملی در سایه اقتصاد دانش بنیان بومی

وه صنعتی میهن در ارتباط با حادثه اخیر توضیحات و تشکر گر
گروه صنعتی میهن در اطالعیه ای از ابراز محبت و همراهی 
هموطنان تشکر کرد و از ادامه فعالیتهای این گروه خبر داد.
حوادث با همه تلخی های خود، گاه سویه های ارزشمندی از 
محبت و همراهی را نمایان می کند که از آسیب ها و رنج ها 
می کاهد و چراغ دلگرمی و امید را می افروزد  .حادثه ای که سه 
شنبه شب در شهر لبنیات “میهن” پیش آمد و با انبوهی از 

نگرانی ها و ابراز محبت های هم میهنان عزیزمان مواجه شد، بار دیگر این واقعیت 
را نمایان ساخت که “میهن” را از خود و خدمت گزار خود می دانند.برای رفع دل 
نگرانی شما عزیزان و در پاسخ به پیگیری های گسترده، باید به عرض برسانیم که 
خوشبختانه این حادثه هیچ گونه صدمات جانی به همراه نداشت که جای شکر و 
شادمانی دارد، اما متاسفانه به بخش هایی از مجموعه شهر لبنیات از جمله انبارها 
آسیب های گسترده وارد کرد که با تالش آتش نشانان فداکار و همکاران گرانقدر پس 
از چندین ساعت آتش مهار و از سرایت و آسیب جدی به خطوط تولید پیشگیری 
شــد. با همت مثال زدنی و همدلی مدیریت و همکاران گروه صنعتی میهن، به 

وضعیت خطوط تولید بالفاصله رسیدگی و فاز نخست تولید 
در صبح چهارشنبه راه اندازی شد و فاز دوم طی 24 ساعت و 
فاز سوم و چهارم طی 72 ساعت از حادثه مذکور، راه اندازی 
می گردد تا وقفه ای در تولید و عرضه محصوالت ایجاد نشود 
و با عنایت پروردگار دغدغه ای از این جهت وجود ندارد.جا 
دارد از همه عزیزان و نهادهایی که طی این حادثه همراهی 
نمودند، به ویژه از آتش نشانان همیشه دلسوز و پرتالش کمال تشکر را داشته باشیم 
و بازهم از محبت فراگیر هم میهنان عزیز سپاس گزاری خالصانه نماییم. امیدواریم 
که با تالش هرچه بیشتر در عرصه تولید ملی، خانواده 22000 نفره میهن بیش از 
گذشته در مسیر رشد و تعالی کارآفرینی کشور گام بردارد و همچنان از این طریق 

با افتخار خدمت گزار ایران زمین و مردمان نازنین آن باشد.
با احترام/ روابط عمومی گروه صنعتی میهن

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا برای گروه صنعتی میهن آرزوی توفیق روز افزون 
کرده و امید دارد همچنان شاهد درخشش این برند ملی و محبوب میهن باشد.
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 محمودزاده: کاهش قیمت 
تخم مرغ و کره در گرو 

تخصیص ارز به نهاده های دامی است
نایب رئیس کمیســیون کشــاورزی مجلس 
»افزایش قیمت نهاده های دامی« را علت افزایش 
قیمت نهایی محصوالتی مثل مرغ، تخم مرغ، کره 
و… دانست و گفت: اگر بانک مرکزی، ارز کافی 
برای نهاده های دامی در نظر بگیرد، قیمت تخم 
مرغ، مــرغ و کره کاهش می یابــد و بازار به حد 

تعادل می رسد.
جالل محمودزاده در گفت وگو با ایسنا در مورد 
افزایش قیمت تخم مرغ گفت: مسئوالنی از بانک 
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را به کمیسیون 
کشــاورزی مجلس دعوت کردیم تا آنها را برای 

تخصیص ارز دولتــی به نهاده های کشــاورزی 
مجاب کنیم، امــا به اندازه کافــی ارز دولتی به 
واردکننده های دامی تخصیص نمی دهند. قیمت 
نهاده به شدت گران شده است. سویا، از 2 هزار و 
500 تومان به 13 هزار تومان رسیده است. ذرت 
از هــزار و 700 تومان به 4 هزار تومان رســیده 
است. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
»افزایش قیمت نهاده های دامی« را علت افزایش 
قیمت نهایی محصوالتی مثل مــرغ، تخم مرغ، 
کره و … دانست و گفت: همه این محصوالت به 
دام وابسته هستند. دام نیز به نهاده وابسته است. 
از طرف دیگر مرغداران کشور، در سطح وسیعی 

جوجه ریزی نکرده اند و مرغداری ها خالی است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس افزود: هم اکنون 
پشــتیبانی دام، به اندازه 3 روز به تولیدکننده ها 
نهاده می دهد یعنی تولیدکننده ها 27 روز نهاده 
خریداری می کنند. اگــر در زمینه مرغ با همین 
روند پیش برویم، تولید کم خواهد شد و قیمت 
باال خواهد رفت. دولت هم در این شرایط مجبور 

می شود که مرغ وارد کند.
وی در پاســخ به این پرســش که راهکار حل 
مشکالت چیست؟ گفت: بانک مرکزی می گوید 
ارز کافــی برای تخصیص بــه نهاده های دامی و 
کشاورزی ندارد. اگر بانک مرکزی، ارز کافی برای 
نهاده های دامی در نظر بگیرد، قیمت تخم مرغ، 

مرغ و کره کاهش می یابد و بــازار به حد تعادل 
می رسد.

محمودزاده تأکید کرد: مــا نمی توانیم اقتصاد 
را بــا زور کنترل کنیم. اقتصــاد عرصه عرضه و 
تقاضاست. نمی توانیم به مرغدار فشار بیاوریم و 
بگوییم که باید مرغش را فالن قیمت به مصرف 
کننده بدهد. اگر به مرغدار فشار بیاوریم، مرغدار 
دیگر تولید نمی کند. آنگاه کم شدن تولید، موجب 

افزایش قیمت می شود.

 تصمیم گیری برای تولید 
تخم مرغ توسط ۴ نهاد دولتی

عضو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران با 
بیان اینکه تصمیم گیری در مورد میزان تولید، 

خبار ا
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تامین ارز و قیمــت تخم مرغ بر عهــده 4 نهاد 
دولتی اســت و بخش خصوصی هیچ دخالتی در 
این تصمیمات ندارد، گفت: براین اساس نهادهای 
تصمیم ساز باید مشــکالت فعلی در تولید تخم 

مرغ را حل کنند.
مهدی معصومــی اصفهانی در گفــت وگو با 
خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری فــارس در مورد 
دالیــل افزایش قیمت تخم مــرغ گفت: صنعت 
مرغداری صنعت پیچیده ای نیســت و تولید در 
این صنعت طی فرآیند بسیار ساده ای انجام می 
شود، بطوری که اگر مواد اولیه یا همان دان تامین 
شود، تولید مرغ و تخم مرغ نیز انجام می شود و 

اگر دان نباشد تولیدی نخواهد بود. 
عضو هیــات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران 
با بیــان اینکه دان ماده اولیه مــورد نیاز صنعت 
مرغداری به عنوان خوراک طیور است، افزود: این 
در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی بدون 
اخذ نظــر از مرغدار در مورد میــزان تولید تخم 
مرغ در کشــور تصمیم گیری می کند و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز اجازه ورود غالت را 

صادر می کند. 
وی بیان داشت: بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز 
واردات غــالت را به واردکننده  مــی دهد و در 
نهایت نیز وزارت صمت در مــورد قیمت عرضه 

تخم مرغ تصمیم گیری می کند. 
این تولید کننده تخم مرغ اظهار داشــت: تمام 
این تصمیمات برای تولید تخم مرغی که توسط 
بخش خصوصی انجام می شــود بوسیله بخش 
دولتی اتخاذ می شــود و بخــش خصوصی و به 
عبارتی تولید کننده مرغ یا تخــم مرغ در هیچ 

کدام از این تصمیم سازی ها شریک نیست. 
وی بــا تاکید بــر اینکه صنعت مرغــداری نه 
پیچیدگی دارد، نه رانت و نه مافیا بیان داشــت: 
اگر مواد تامین شود تولید هست، اگر مواد اولیه 
کم شــود تولید نیز کم می شود و اگر مواد اولیه 

نباشد تولید نیز متوقف می شود. 
معصومــی اصفهانــی بیــان داشــت: بخش 
خصوصی نمی داند چرا قیمــت ارز افزایش می 
یابد و مشــکالت تامین نهاده ها بــه چه دلیل 
اســت ، بنابراین بهتر است بخش دولتی خودش 
مشــکالت را حل کند و نهاده های مــورد نیاز 

صنعت مرغداری را تامین کند. 
وی با اشــاره به فرمول تعیین قیمت تخم مرغ 
بیان داشت: با ضرب قیمت هر کیلو دان در عدد 
دو و نیم قیمت هر کیلو تخم مرغ بدست می آید 
بنابرایــن در حال حاضر با توجــه به قیمت دان 

قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغ قیمت 15 هزار 
تومان و هر شانه تخم مرغ 30 هزار تومان است. 

این تولید کننده اظهار داشت: البته با توجه به 
هزینه حمل و نقل و ســود عرضه کننده قیمت 
برای مصرف کننــده با قیمت مذکــور متفاوت 

خواهد بود. 

 رشد ۴ درصدی صادرات 
زعفران؛ بازار زعفران به ثبات 

رسید
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: صادرات 
زعفران در 5 ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال 

قبل 4 درصد رشد داشته است.
غالمرضــا میری نایــب رئیس شــورای ملی 
زعفران در گفت وگــو با خبرنگار صنعت،تجارت 
و کشــاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، از ثبات قیمــت زعفران طی 2 ماه اخیر 
خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو 
زعفران 6 میلیون تومــان و حداکثر 11 میلیون 

تومان است.
او افــزود: بنابــر آمــار پنــج ماهــه گمرک، 
امسال صادرات زعفران نســبت به مدت مشابه 
سال قبل 4 درصد رشد داشته است، در حالی که 
میزان صادرات این محصول بدون شیوع ویروس 

کرونا می توانست بیشتر هم باشد.
میری ادامه داد: با توجه به مشکالت بازگشت 
ارز و چالش های پیش روی صادرات نتوانسته ایم 
از تمــام توان خود در مســیر توســعه صادرات 
استفاده کنیم. به عنوان مثال طی سال های 97، 
9۸ و بخشی از سال 99 نرخ پایه گمرکی 1300 
دالر بود، در حالی که طبق مستندات موجود نرخ 

هر کیلو زعفران صادراتی 500 تا 650 دالر بود.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه 
زعفران به عنوان یک گیاه دارویی در پیشگیری از 
ویروس کرونا تاثیر بســزایی دارد، بیان کرد: اگر 

موانع پیش روی صادرات زعفران مرتفع شــود، 
امکان توسعه صادرات وجود دارد چرا که زعفران 
یکی از ادویه ها و گیاهان دارویی است که می تواند 

از شیوع ویروس کرونا پیشگیری کند.
او با انتقاد از هزینه باالی حمل و نقل صادرات 
زعفران به کشــور های اروپایی گفت: هم اکنون 
حمل هر کیلو زعفران 250 تا 300 هزار تومان 
هزینه در بردارد که تمامی این  مســائل منجر به 
کندی صادرات شده است، اما با این اوصاف رشد 
4 درصدی صادرات طی ماه های اخیر مناســب 

بوده است.
این مقام مســئول در پایان با بیان اینکه آمار 
دقیقی از سطح زیر کشت زعفران نداریم، تصریح 
کرد: تا پایان فصل برداشت نمی توان پیش بینی 
دقیقی راجع به میزان تولید داشت، اما به سبب 
شرایط مساعد جوی تولید نسبت به مدت مشابه 

سال قبل با رشد همراه بوده است.

 قابلیت خودکفایی در تولید 
کره/واردات ممنوع نیست اما 

صرف نمی کند
به دنبال حذف ارز 4200 تومانی از واردات کره 
و افزایش قیمت این محصــول در بازار؛ توجه به 
تولید آن در داخل افزایش یافته و گفته می شود 
در شرایط فعلی واردات این کاال صرفه اقتصادی 

ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته 
افزایش 2 برابری قیمت کره در بازار سر و صدای 
زیادی به پا کرده است. اخیراً وزارت صمت اعالم 
کرده که براســاس تصمیمات کارگروه تنظیم 
بازار نرخ مصوب کره داخلی 100 گرمی ۸ هزار 
تومان و هر کیلوگرم کره داخلی ۸0 هزار تومان 
است. در این میان عده ای بحث ممنوعیت کره را 
مطرح کرده بودند و همین موضوع را دلیل گرانی 
عنوان می کردند که مسئوالن وزارت صمت این 
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مســاله را نیز تکذیب و اعالم کردند که واردات 
ممنوع نیست بلکه فقط با ارز نیمایی یا آزاد قابل 

انجام است.
به گفته مسئوالن صنعت لبنیات کشور، حذف 
ارز 4200 تومانی واردات کره که حدود دو سال 
قبل انجام شــد و اتمام ذخایر کــره ای که با ارز 

دولتی وارد شده بود دلیل گرانی این کاال است.
همچنین فعاالن صنعت لبنی و دامداری کشور 
معتقدند که ما قادر به تأمیــن کره مورد نیاز در 

داخل هستیم و نیازی به واردات آن نداریم.
بنابراین می توان گفت شــرایط اقتصادی فعلی 
در حالی که بسیاری از بخش ها را تحت فشار قرار 
داده فرصت بسیار مغتنمی برای بسیاری از صنایع 
است تا ظرفیت های مغفول آنها شکوفا شود چرا 
که با واقعی شــدن نرخ ارز، واردات بســیاری از 
محصوالت از جمله کره دیگــر صرفه اقتصادی 

ندارد و تولید آن در داخل به نفع همه است.
در همین زمینه محمدرضا بنی طبا، سخنگوی 
انجمــن لبنــی کشــور در گفتگــو با خبرنگار 
مهر عنوان کرد: ســال 1397 با شــدت گرفتن 
تحریم ها دولت تصمیم گرفت حدود 45 هزار تن 
کره با ارز 4200 تومانی وارد کند و 13 شــرکت 
لبنی این واردات را انجام دادند. این واردات طی 
مدت سه ماه انجام شــد و تمام این 45 هزار تن 
کره تا آخر خردادماه 9۸ وارد کشــور شد ضمن 
اینکه بعد از این واردات ارز 4200 تومانی دیگر به 

واردات کره تعلق نگرفت و حذف شد.
وی اضافه کرد: طی 1.5 ســال گذشــته این 
کره هــای وارداتی با نرخ مصــوب در بازار عرضه 
شــد؛ مصرف روزانه کره در کشور قریب به 100 

تن است.
کره خارجی حداقل 35 درصد گران تر است /   

واردات صرف نمی کند
بنی طبا درباره اینکــه برخی عنوان کردند که 
شرکت های لبنی واردکننده کره اقدام به توزیع 
کره هــای وارداتی به قیمت دو برابــر کرده اند؟، 
افزود: این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد چرا 
که شرکت های واردکنننده از سازمان بازرسی و 
تعزیرات حکومتی نیز درخواســت کرده اند که از 
انبارهای آنها بازدید به عمل آید چرا که 45 هزار 
تن کره وارداتی طی این مدت به اتمام رسیده و 
با توجه به مصرف روزانــه کره این اتفاق عجیبی 

نیست.
وی با بیان اینکه کره ای که هم اکنون در بازار 
توزیع می شــود تولید داخل است، گفت: واردات 
کره ممنوع نیست اما صرفه اقتصادی ندارد و هم 

اکنون کره تولید داخل حداقل 35 درصد ارزان تر 
از کره خارجی است و هر کیلوگرم کره وارداتی در 
حال حاضر حدود 120 هزار تومان تمام می شود 
و بنابراین قیمت 100 گرم کره وارداتی به صورت 
فله بین 12 تا 15 هــزار تومان خواهد بود ضمن 
اینکه هزینه بســته بندی و … نیز به آن اضافه 

می شود.
به گفته بنی طبا تا قبــل از حذف ارز 4200 
تومانی واردات کره به صرفــه بود و تولید داخل 
چندان صرفه اقتصادی نداشت اما االن وضعیت 

برعکس شده است.
این فعال بخش خصوصــی درباره اینکه برخی 
عنوان می کنند کشور ما هنوز ظرفیت تولید کره 
را ندارد، ادامه داد: مــا از لحاظ فنی و تکنولوژی 
مورد نیاز چنین ظرفیتی را داریم. طی حدود 2 
الی 3 سال گذشــته سرمایه گذاری بسیار خوبی 

در این حوزه شده است.
قادر به تأمین کره مورد نیاز کشــور در داخل 

هستیم
وی درباره اینکه عنوان می شــود شیر تولیدی 
در کشور چربی الزم را برای تولید کره ندارد نیز 
توضیح داد: این مساله صحیح است گاوهای کشور 
عمدتاً از نژاد هولشتاین هســتند که چربی شیر 
این نژاد کم است البته اخیراً نژادهای جدیدی نیز 
وارد شده که آنها چنین مشکلی ندارد ضمن اینکه 
مصرف سرانه لبنیات و شیر در کشور ما کاهش 
یافته و چون هم اکنون با شیر مازاد مواجه هستیم 
از محل چربی این محصول مازاد چربی مورد نیاز 

برای تولید کره تأمین می شود.
بنی طبا نیاز ساالنه کشور به کره را حدود 35 
هزار تن اعالم و اضافه کرد: کارشناســان پیش 
بینی می کنند که با افزایش قیمت کره به احتمال 
قوی مصرف آن در کشور کاهش می یابد و همین 
مســاله نیز باعث خواهد شــد تولید داخل برای 

تأمین نیاز کافی باشد.
وی با بیان اینکه حجم زیــادی از کره وارداتی 
به کشــور از نیوزلند وارد می شد و بنابراین طعم 
تمام کره ها نیز یکســان بود، گفت: االن به تعداد 
برندهایی که در کشــور داریم کــره با طعم های 
مختلف تولید خواهد شد که این نیز اتفاق بسیار 

خوبی است.
اگر دولــت اجازه صادرات شیرخشــک بدهد، 

تولید کره افزایش می یابد
در همین زمینه برخی از فعاالن بخش خصوصی 
نیز توسعه صادرات شیرخشک را یکی از راه های 
افزایش تولید کره در کشــور عنوان می کنند. در 

همین زمینه موســی رهنمایی، قائم مقام نظام 
صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو 
با خبرنگار مهر درباره توان کشور برای تولید کره 
گفت: کشور ما هم از نظر تکنولوژی و فنی و هم 
از نظر تولید شــیر قادر به تأمین کره مورد نیاز 

داخل است.
رهنمایی ادامه داد: اگر دولــت اجازه صادرات 
شیرخشــک بدهــد تولید کــره نیــز افزایش 
می یابد چون از محل خشــک کردن شــیر، به 
تولید شیرخشــک و خامه می رسیم و از خامه 

استحصالی نیز کره تولید می شود.

 رشد ۲۰ درصدی تولید قارچ 
در راه است؛ آغاز صادرات 

قارچ به بازار های هدف
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
گفت: با آغاز فصل ســرما پیش بینی می شود که 

تولید قارچ 15 تا 20 درصد افزایش یابد.
مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان 
قارچ خوراکی در گفت وگــو با خبرنگار صنعت، 
تجارت و کشــاورزی گــروه اقتصادی باشــگاه 
خبرنگاران جوان، از آغاز صادرات قارچ خبر داد 
و گفت: اکثر کشور ها به این نتیجه رسیده اند که 
نیاز های خود را از طریق صادرات و واردات فراهم 
کنند، بدین منظــور صادرات قارچ کمابیش آغاز 

شده است.
او وضعیت کنونی تولید قارچ را مساعد ارزیابی 
کرد و افزود: اگرچه در شرایط فعلی عرضه و تقاضا 
با یکدیگر برابری دارند، اما با رونق صادرات دیگر 

شاهد مازاد تولید نخواهیم بود.
رجبی از افزایش 15 تا 20 درصدی تولید قارچ 
خبر داد و گفت: با آغاز فصل ســرما، بسیاری از 
واحد ها که در فصل تابستان به دلیل نبود سیستم 
سرمایشی مناسب نتوانستند به تولید بپردازند، به 
امر تولید بازگشتند که با این وجود افزایش تولید 
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قارچ دور از انتظار نخواهد بود.
این مقام مسئول درباره آینده بازار قارچ بیان 
کرد: با توجه به رشد چشمگیر نهاده ها و افزایش 
روزمره قیمت، نرخ قارچ طی روز های اخیر 20 تا 
25 درصد به منظور کاهش زیان تولیدکنندگان 

افزایش یافت.
او در پایان عرضه روزانه قارچ در بورس کاال را 
30 تا 50 تن اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط 
آب و هوایی، احتمال رشــد 20 درصدی تولید و 
آغاز صادرات، پیش بینــی کمبود در بازار وجود 

ندارد.

 امضای تفاهمنامه بین 
سازمان توسعه تجارت و 

بخش خصوصی برای معرفی 
ظرفیت های صادراتی

طی مراسمی تفاهمنامه ای بین سازمان توسعه 
تجارت ایــران و مرکز دائم صــادرات و فرصت 
های ســرمایه گذاری برای معرفــی خدمات و 

ظرفیت های صادراتی به امضا رسید.
به گزارش صنعــت غذا و کشــاورزی، حمید 
زادبوم امروز در مراســم امضــا تفاهمنامه بین 
سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز دائم صادرات 
و فرصت های ســرمایه گذاری گفت: راه اندازی 
مرکز دائم صادرات و فرصت های سرمایه گذاری 
ابتکار بخش خصوصی است لذا معتقدیم که این 
ابتکار باید مورد حمایت بخش دولتی قرار گیرد. 
احسان قمری مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی 
سازمان توســعه تجارت ایران درباره تفاهمنامه 
مذکور گفت: تفاهمنامه میان ســازمان توسعه 
تجــارت و مرکز دائــم صــادرات و فرصت های 
سرمایه گذاری ایران در راستای حرکت به سمت 
توسعه صادرات غیرنفتی اســت و لذا در جهت 
توانمندسازی صادراتی بنگاه های تجاری کشور، 

میان سازمان و مرکز یاد شده منعقد می شود. 

وی افزود: براســاس ایــن تفاهمنامــه مرکز 
دائم صادرات و فرصت های ســرمایه گذاری در 
نمایشگاه های تخصصی بین المللی در تهران و 
مراکز استان ها حضور خواهند داشت و خدمات 
ســازمان و ظرفیت های صادراتــی ما را معرفی 

خواهند کرد.

 مهمترین چالش های صنایع 
غذایی بررسی شد

معاون امــور صنایع وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت گفت: وضعیت افزایش قیمت لفاف تولید 
شده از pp گرید فیلم مورد مصرف صنایع غذایی 
با اصالح سهمیه ها و افزایش عرضه این گرید در 

بورس ساماندهی خواهد شد.
به گزارش صنعــت غذا و کشــاورزی، به نقل 
از شــاتا، مهــدی صادقی نیارکی در نشســت 
مشــترک با نمایندگانی از انجمــن های صنایع 
غذایی، شیرینی و شکالت، روغن و صنایع چاپ 
و بسته بندی با اشاره به نگرانی صنایع غذایی از 
نوسانات قیمت لفاف تولید شده از pp گرید فیلم 
در بورس، گفت: مشــکالت تولیدکنندگان برای 
استفاده از این ماده اولیه بررسی و مقرر شد دفتر 
تخصصی با اصالح سهمیه و اتخاذ تدابیری برای 
افزایش عرضه این محصول در بورس نســبت به 
رفع مشکالت پیش روی صنایع غذایی اقدام کند.

به گفته وی، پلی پروپیلن گرید فیلم در اغلب 
صنایع غذایی برای بسته بندی به کار می رود و 
نوسانات شــدید قیمتی این محصول بر افزایش 
هزینه تولید بســیار اثر گذار اســت و با افزایش 
عرضه این محصول در بورس، بخش عمده ای از 
مشکالت تولیدکنندگان در صنایع غذایی مرتفع 

می شود.
معاون امــور صنایع وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت در ادامه با اشــاره به پیگیری های انجام 
شــده برای تامین مواد اولیه مــورد نیاز صنایع 

راهبردی، تصریح کــرد: هماهنگی های الزم با 
بانک مرکزی و گمرک برای تزریــق مواد اولیه 
به صنایع غذایی در حال انجام اســت و امیدوارم 
شرایط ویژه ای برای تامین مواد اولیه مورد نیاز 

صنایع راهبردی در نظر گرفته شود.
صادقی نیارکی تامین امنیــت غذایی را یکی 
از مهمترین سیاســت های دولت عنوان کرد و 
گفت: تامین مواد اولیــه مورد نیاز صنایع غذایی 
در کنار تامین کاالهای اساســی ضروری است و 
در تالشــیم برای جلوگیری از هرگونه خللی در 
تولید واحدهای صنعتی، نیازمندی های صنایع 

را مرتفع کنیم.
معــاون امور صنایــع وزارت صنعــت، معدن 
و تجارت با تشــریح شــرایط اقتصادی کشور، 
حمایت از صنایــع راهبردی را مهمترین اولویت 
وزارت صمت برشمرد و اظهار امیدواری کرد با 
حفظ روند تولید صنعتی ، در آینده ای نزدیک از 

این شرایط سخت عبور کنیم.
در این نشست نمایندگان تشکل های مختلف 
صنایع غذایی با طرح مهمترین دغدغه های پیش 
روی صنعت خواستار همکاری دولت برای تامین 
مواد اولیه مورد نیاز و تســریع در ترخیص مواد 

اولیه از گمرک شدند.

 ۵ میلیون تن گندم کشاورزان 
را امسال بخش خصوصی 

می خرد
بر اســاس جلسه عصر روز گذشــته در وزارت 
جهاد کشــاورزی، صنایع آرد سازی و ماکارونی 
به دنبال خرید قــراردای 5 میلیــون تن گندم 
کشاورزان در سال زراعی جاری هستند که می 
تواند باری از دوش دولت برای تأمین منابع خرید 

تضمینی بر دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم عصر روز گذشته جلســه ای در وزارت 
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جهاد کشاورزی با حضور  وفابخش  معاون امور 
زراعت وزارت جهاد کشاورزی، یزدجردی رئیس 
انجمن کانون های آرد و نــان، خــان محمدی 
مدیرعامل مجمــع ملی خبرگان کشــاورزی و 

تعدادی از فعاالن مرتبط با گندم تشکیل شد.
در این جلســه صنایع آرد و ماکارونی خواهان 
خرید قــراردادی 5 میلیون تن گنــدم دروم و 
معمولی برای سال زراعی 66-1400 با 10 درصد 
باالتر از قیمت نهایی خرید تضمینی گندم شدند.
در ســال گذشــته نیز خرید قراردادی گندم 
توســط بخش خصوصــی به صــورت محدود و 
آزمایشی انجام شد اما در سال جاری این موضوع 

به طوری جدی تری دنبال شده است.
بر این اساس کشاورزان متعهد خواهند شد که 
گندم تولیدی را بر اســاس استاندارد های مورد 
نظر بخــش خصوصی تولید کننــد و صنایع نیز 
محصول آنها را 10 درصد باالتر از دولت خریداری 

میکنند.
بر اســاس اطالعات واصله این جلسه امروز نیز 
ادامه خواهد داشــت تا طرفین به توافقات نهایی 

دست یابد.
خرید تضمینی گندم هزینه های زیادی برای 
دولت به همراه دارد که در ســال های گذشــته 
همواره به سختی انجام و حتی پول کشاورزان با 
تاخیر پرداخت می شود؛ خرید قراردادی گندم 
در صورتی که به درســتی اجرا شــود، می تواند 

باری از دوش دولت بردارد.

 رئیس انجمن ملی خرما: 
تولید خرما به یک  میلیون و 

۲۰۰ هزار تن می رسد
رئیس انجمن ملی خرما گفت: امســال پیش 
بینی می شــود که تولیــد خرما با رشــد 1 تا 2 
درصدی نســبت به ســال قبل به یک  میلیون و 

200 هزار تن برسد.

محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرما در 
گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به اینکه برداشت خرما به اوج خود رسیده است، 
اظهار کرد: در حــال حاضر برداشــت خرما در 
استان هایی که از لحاظ صادرات حائز اهمیت اند، 

به اوج خود رسیده است.
ثبات قیمت خرما طی یکسال گذشته 

او با اشــاره به اینکه برداشــت خرما تا یک ماه 
آینده ادامه دارد، افزود: پیش بینی ها حاکی از آن 
است که تولید خرما به یک میلیون و 200 هزار 
تن برســد که با این وجود نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 1 تا 2 درصد رشد دارد.
رشــید فرخی با بیان اینکه امســال مشــکل 
عمده ای در فصل برداشت نداشته ایم، گفت: سال 
نرمالی را در بحث محصــول تجربه کرده ایم که 

امیدواریم تا یک ماه آینده این روند ادامه یابد.
این مقام مسئول با اشــاره به مشکالت پیش 
روی صادرات خرما بیان کرد: امسال با مشکالت 
متعددی همچون تحریم، کووید 19 و انتقال ارز 
رو به رو هســتیم که برای هر یک سعی کرده ایم 

راه حلی را به کار بگیریم.
او با اشاره به اینکه 70 درصد خرمای تولیدی در 
داخل مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: امسال 
سعی کردیم تمامی شیوه نامه های بهداشتی در 
بحث بســته بندی را برای رعایــت حال مصرف 
کنندگان داشته باشیم، بدین منظور انجمن خرما 
قبل از فصل برداشــت به اقصی نقاط استان های 
خرما خیز دستورالعمل های الزم را ارسال کرده 
است. همچنین در جا هایی که اصول بهداشتی را 
به نحو مطلوب انجام می دهند، نخل ســبز برای 

آنان در نظر گرفته شده است.
رئیس انجمن ملی خرمــا ادامه داد: با توجه به 
مشکالت نقل و انتقال ارز در شرایط فعلی تحریم 
به توافقات خوبی در این خصوص با بانک مرکزی 
رســیده ایم که امیدواریم هر چه سریع تر بحث 

تحریم ها و مسائل اقتصادی مدبرانه حل شود.
این مقام مسئول بازار خرما را تابع عرضه و تقاضا 
دانست و گفت: امسال وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت صمت طی برگزاری جلسات متعدد، درباره 
این موضوع اتفاق نظر داشــته اند، هر چند برای 
جلوگیری از بروز مشکالت متعدد به طور مرتب 

از سطح بازار رصد خواهیم داشت.
رئیس انجمن ملــی خرما در پایــان مکانیزم 
عرضه و تقاضا را بهترین راه حل در اقتصاد سالم 
دانست و گفت: علی رغم افزایش قیمت نهاده های 

کشاورزی و تورم، خرما جز محصوالتی است که 
نسبت به سال قبل افزایشی نداشته است.

 دبیر ستاد تنظیم بازار: 
صادرات شیرخشک و 

محصوالت لبنی مشمول پرداخت 
عوارض می شود

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: ستاد تنظیم بازار، 
سازمان توسعه تجارت را مکلف کرده است نسبت 
به تعیین عوارض برای صادرات شیرخشک اقدام 

کند.
به گزارش صنعت غذا و کشــاورزی، به نقل از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کالمی 
اظهار داشت: مدتها است کره از فهرست دریافت 
ارز 4200 تومانی واردات خارج شده است، اما با 
توجه به اینکه ذخایر کــره وارداتی با این ارز در 
کشور وجود داشت، نظارت کافی و کامل بر توزیع 
این ذخایر با قیمت های متعارف و متناسب با ارز 

4200 تومانی صورت گرفت.
دبیر ســتاد تنظیم بازار افزود: حاال اما با پایان 
ذخایر کره با ارز 4200 تومانــی، تاثیر تغییرارز 
مبنای واردات بر بازار روشن شده است، البته ستاد 
تنظیم بازار سازمان توسعه تجارت را مکلف کرده 
است به فوریت نسبت به تعیین عوارض صادراتی 

برای شیرخشک و محصوالت لبنی اقدام کند.
به گفته وی با تصویب ستاد تنظیم بازار، سازمان 
توسعه تجارت مکلف شــد به فوریت ممنوعیت 

صادرات خامه را نیز به مرحله اجرا بگذارد.
وی گفت: این تصمیم بــا توجه به تاثیرپذیری 
بازار شــیر و لبنیات کشــور از تقاضای صادرات 

شیرخشک و خامه اتخاذ شده است.
این مقام مســئول تاکیدکرد: سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف اســت 
نسبت به تعیین سقف قیمت کره داخلی اقدام و 
گزارش آن را جهت طی مرحل تصویب به کارگروه 
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تنظیم بازار ارسال کند. وی در پاسخ به این سئوال 
که آیا خبر ممنوعیت ورود کره به کشور واقعیت 
دارد یا خیر؟ گفت: واردات کره به کشور ممنوع 
نیست و این تغییرات قیمتی، همان طور که اشاره 
کردم تحت تاثیر تغییر ارز مبنای واردات از 4200 

تومانی به ارز نیمایی است.

 دبیر کل اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی: افزایش قیمت 

حبوبات ناشی از گرانفروشی است
دبیــرکل اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایی 
گفت:چند نرخی شــدن ارز یکی از مشــکالت 
اساسی در افزایش قیمت کاالهاست. تنها راه این 
اســت که دولت از ارز دولتی دست بردارد و ارز 

واردات مواد غذایی تک نرخی شود.
قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه عرضه مواد غذایی به میزان کافیست ولی 
تقاضا کم شده، اظهار کرد: از ابتدای سال قیمت 
برخی از کاالها از 10درصد تا 100درصد افزایش 
یافت و همین امر باعث شــد  قدرت خرید مردم 
کاهش یابد. وی با بیان اینکه چند نرخی شــدن 
قیمت ارز مشــکالت  بسیاری ایجاد کرده است، 
گفت: هر افزایش قیمتی که در بازار رخ می دهد 
مربوط به نوســانات نرخ ارز است. بانک مرکزی 
اگر هیچ ارزی بابت واردات مواد غذایی تخصیص 
ندهد،تکلیف روشــن می شود. اینکه عده ای ارز 
دولتی می گیرند و به عده ای نمی رســد راه را 

برای سودجویی باز می کند.
دبیر کل اتحادیه بنکــداران مواد غذایی اضافه 
کرد: افرایش  قیمتی که از ابتدای سال در بخش 
حبوبات داشتیم ناشی از سودجویی و گرانفروشی 
است. کســانی که ارز دولتی دریافت می کنند 
چــون از محدودیــت تخصیص ارز خبــر دارند 
محصوالتشــان را به قیمت روز بــه فروش می 
رسانند. حسنی در بخش دیگری از صحبت هایش 

با بیان اینکه هیچ کمبودی در برنج نداریم،اظهار 
کرد: وقتی برنج خارجی گران می شــود طبیعتا 
برنج ایرانی نیز گران می شــود و هــردو بازار بر 

یکدیگر اثرگذارند.
وی در پایان گفت:چند نرخی شدن ارز یکی از 
مشکالت اساســی در افزایش قیمت کاالهاست. 
تنها راه این اســت که دولت از ارز دولتی دست 
بردارد و  ارز واردات مواد غذایی تک نرخی شود.

 احتمال افزایش ۵۰ هزار تنی 
تولید پسته/ آمریکا رقیب ما 
در بازار جهانی است/ اروپایی ها به 
بهانه تحریم، پول را بموقع پرداخت 

نمی کنند
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
خشکبار ایران اعالم کرد: برخی تجار اروپایی  از 
وضع تحریم های آمریکا سوء استفاده می کنند؛ 
به عنوان مثال وقتی کاالیــی را صادر می کنیم، 
برای اینکه پولمان را دیرتر دهند تحریم بانکی را 
بهانه می کنند و می گویند امکان مبادالت رسمی 
و قانونی وجود ندارد. آنها می دانند در صورتی که 
پرداختی نداشته باشند اتفاق خاصی نمی افتد و 

تجار ایرانی نمی توانند کاری از پیش برند.
 محمدحسین شمس فرد در گفت وگو با ایلنا در 
مورد آخرین بازار پسته در بازارهای جهانی اظهار 
داشت: سال گذشته هر تن پسته ۸ هزار دالر به 
فروش می رســید و اکنون به 6 هزار و 500 دالر 
کاهش یافته زیرا آمریکا قیمت محصوالت خود 

را پایین آورده است.
وی گفــت: باید توجه داشــت کــه آمریکا با 
محصول پســته، ترکیه با محصول کشــمش و 
کشورهای عربی با  محصول خرما از رقیب های 

جدی ایران به شمار می روند.
وی ادامه داد: در ســال جاری صادارت پسته 
وضعیت خوبی داشته و این رویه در جریان است. 

البته نباید فراموش کرد که تازه شــروع  فصل 
چینش پسته است و شکل صادراتی پیدا نکرده 
است بطوری که از 10 و 15 روز آینده صادرات 

محصول نو آغاز می شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
خشــکبار ایران با اشــاره به مشــکالت عدیده 
صادرکنندگان تصریح کرد: جالب است که مشکل 
ما در زمینه صادرات ریشه برون مرزی ندارد و از 
داخل نشات می گیرد. به عبارتی بزرگترین معضل 
ما صادرکنندگان، بانک مرکزی است که در یکی 
دو سال گذشته با آن دست و پنجه نرم می کنیم. 
بانک مرکزی با بخشنامه های متعدد صادرکننده 
را ســر درگم می کند چراکه ممکن است در بازه 
زمانــی کوتاه مدت چندین بخــش نامه دیگر با 

مضمون های مختلف صادر شود.
وی افزود: باید در نظر داشــت که تولید سال 
جاری نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد 
و پیش بینی می شود حداقل 200 هزار تا 230 
هزار تن تولید پسته داشــته باشیم که این عدد 

سال گذشته به 175 هزار تن می رسید.
شــمس فرد با بیان اینکه تحریم ها منجر شده 
تا صادر کننــدگان نتوانند به راحتی پول خود را 
وصول کنند، ادامه داد: تحریم ها تمام فعالیت های 
ما را متاثر کرده است، چون پول خود را به سختی 
می توانیم وصول کنیم و این دور باطل مکررا ادامه 
دارد. تا قبل از تحریم ها حساب داشتن در جای 
جای دنیا برای صادرکننــدگان امری عادی بود 
درصورتی که اکنون این رویه دیگر وجود ندارد و 
منجر به وجود آمدن مشکالتی برای تجار ایرانی 

شده است.
وی افزود: سال گذشــته چین مقصد نخست 
پسته ایران بود و پس از آن اروپا جایگاه دوم را به 
خود اختصاص داده و کشورهای عربی در جایگاه 
سوم قرار داشــتند. البته برخی تجار اروپایی  از 
وضع تحریم های آمریکا سوء استفاده می کنند؛ 
به عنوان مثال وقتی کاالیــی را صادر می کنیم، 
برای اینکه پولمان را دیرتر دهند تحریم بانکی را 
بهانه می کنند و می گویند امکان مبادالت رسمی 
و قانونی وجود ندارد. آنها می دانند در صورتی که 
پرداختی نداشته باشند اتفاق خاصی نمی افتد و 

تجار ایرانی نمی توانند کاری از پیش برند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
خشکبار ایران یادآور شد: ما رقیب گردن کلفتی 
به نام آمریکا داریم و با کاهش قیمت ما را متضرر 
می کند. البته امسال هنوز قیمت را اعالم نکرده 

چون محصول نو وارد بازار نشده است.
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یادداشت

دلیل انتخابسمتنام و نام خانوادگی برگزیدهرتبه

همانطور که خوانندگان عزیز و محترم ماهنامه صنعت غذا استحضار دارند آقایان غالمعلی سلیمانی بنیانگذار گروه صنایع غذایی 
کاله، مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر ، فردین عالیزاد بنیانگذار گروه صنعتی عالیفرد )سن ایچ(، احمد فتح اللهی رئیس 
هیئت مدیره سبزی ایران ، احمد صادقیان مدیرعامل شرکت تک ماکارون ، مهدی کریمی تفرشی مدیر عامل مجتمع صنایع غذایی 
گلها، علی شــریعتی مقدم مدیر عالی گروه بین الملل نوین زعفران، بزرگمهر دادگر مدیر عامل شرکت دوشه آمل، صمد رسولوی 
بنیس مدیر عامل شرکت درنا و عبداهلل قدوســی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه( به ترتیب به عنوان شخصیت صنعت 
غذای سال های ۸9 تا 9۸ برگزیده شدند. امسال هم این ماهنامه قصد دارد باز هم از نظرات شما بزرگواران بهره جوید و شخصیت 
برتر صنایع غذایی در سال 1399 را معرفی نماید. لذا از شما در خواست می شود تا فرم زیر را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال نمایید.

آخرین مهلت ارسال : 1 اسفند 1399 - شماره واتساپ  0935٧983310

تبصره 1:جدول فوق شامل سه انتخاب می باشد که انتخاب اول 10 امتیاز ،انتخاب دوم 7 امتیاز و انتخاب سوم 5 امتیاز محاسبه
خواهد شد.بنابراین در انتخاب های خود دقت الزم را مبذول فرمایید.

تبصره 2: به فرم هایی که پس از تاریخ 1 اسفند 1399 ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور
به ترتیب حروف الفبا

»آثاریــان« صنایع غذایی مانا - »آگاهی« تهران همبرگر )مام( - »ابراهیمی« صباح - »احتشــام« تروند زعفران - »احمدخانلو« 
صنعت آرد - »اروئی« فرآورده های گوشــتی اروئی - »بابایی« ســه نان - »برهانی« تکدانه - »بیوک« داداش برادر- »پایداری« 
میهن - »پاینده آزاد« پاکدام پارس - »پیروز حمیدی« کامبیز - »توکلی شانجانی« آی سودا - »ثابت پی« نامی نو -  »جهانگیری« 
پارس اســتا - »خانمحمدی« نان ســحر - »راهب« ایران گالب - »ژائله« شیرین عسل - »ســالک نجات« آناتا - »سحرخیز« 
سحرخیز - »سرمد« افرا - »شانجانی« فرمند - »شکروی« فرآورده های غذایی شکلی - »ضیائیان« صنایع آرد ورامین- »طیبی« 
شهد ایران - »عبداهلل« روژین تاک - »عبدالهی« ســمیه - »عصارزاده گان« آرد جرعه - »فخار« پدر خوب - »فروتن« بنیانگذار 
بهروز - »فهندژ« یک و یک - »فیصل« شاهســوند - »قازاریان« فرآورده های گوشــتی رباط کریم - »قدس« کدبانو )دلپذیر( - 
»قنبریانس« آندره - »کامرانی« بهفام - »کاوسی« ترخینه - »کریمی« ماسترفوده )بایودنت( - »گرامی« گلستان - »مصطفوی« 
زعفران مصطفوی - »مصطفی زاده خوئی« بیژن -  »معصومی« تالونگ - »میرسلیمی« فرآورده های روغنی ایران- »میکائیلیان« 
میکائیلیان - »ناصری« حلوای عقاب - »نصیری« رامک - »نوربخش« دامداران - »هوشنگ نژاد« مینو - »یزدجردی« آرد تابان 

- »یزدی« خوشگوار - »یغمایی« چی توز - »نوری نسب« سمیرا و ... 
لیدرهای دیگری نیز در عرصه صنایع غذایی کشور فعال هستند که در صورتی که نام آن ها از قلم افتاده است و خوانندگان محترم 

ماهنامه صنعت غذا آشنایی دارند، می توانند آن اشخاص را به عنوان شخصیت سال انتخاب نمایند.

نام و نام خانوادگی پرکننده فرم:
میزان تحصیالت:

شغل:
امضاء: شماره تماس:         

انتخاب شخصیت صنعت غذای سال 1399
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جناب مهندس قدوسی با توجه تخصصی که در صنایع غذایی دارند و اثرات خوبی را در شرکت های مختلف پگاه از جمله گلپایگان و اصفهان و... بعنوان 
صادرکننده نمونه و واحد برتر استاندارد داشتند با مدیریت خوبشان توانستند در هلدینگ پگاه هم به این موفقیتها در سطح ملی دست یابند، بنده انتخاب 

ایشان را بعنوان شخصیت سال صنعت غذا در سال 9۸ به ایشان و خانواده صنایع شیر ایران تبریک عرض می کنم.

دکتر کیومرث فتح اهلل کرمانشاهی، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی:

مهندس عبداهلل قدوسی مدیری با درایت، کارآمد و توانمند است که سال ها تجارب ارزنده و سوابق درخشان در هدایت سکان صنایع شیر پگاه و افتخارات 
ارزشمندی که در مدیریت این مجموعه کسب کردند نشان از شایستگی این مدیر فرهیخته در کسب عنوان مرد سال صنعت غذای ایران را دارد. اینجانب 

کسب این عنوان پر افتخار را به جناب قدوسی تبریک عرض می نمایم و موفقیت روز افزون ایشان را در تمامی عرصه ها از خداوند منان خواستارم.

دکتر مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور و رئیس هیئت مدیره شرکت گلها: 

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

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان، برای ششمین سال متوالی، واحد صنعتی نمونه استانی شناخته شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل صنایع شــیر ایران )پگاه(، با حضور غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان و 
ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزســتان، لوح و تندیس واحد نمونه صنعتی خوزستان، به سید حسین موسوی مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه 

خوزستان، اهدا شد.
سیدحسین موسوی مدیر عامل شرکت شــیر پاستوریزه پگاه خوزستان، با اشاره به دستاوردهای شرکت در سال جاری، بهره گیری از تکنولوژی مناسب، توسعه 

بازارهای داخلی و صادراتی، افزایش تولید و ارتقای کیفیت را شاخص های انتخاب شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی برشمرد.

پگاه خوزستان واحد 
صنعتی نمونه شد
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تفاهم نامه معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه برای کشت قراردادی دانه های روغنی امضا شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، با امضای تفاهم نامه ای میان معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت ماهیدشت کرمانشاه، اولین تفاهم نامه 

کشت قراردادی دانه های روغنی با صنعت روغنکشی امضا شد.
براساس این تفاهم نامه کشاورزان کلزا کار در اســتان های کرمانشاه، کردستان، ایالم و خوزســتان با عقد قرار داد تحت پوشش حمایتی مجتمع ماهیدشت 

کرمانشاه قرار خواهند گرفت .

تفاهم نامه وزارت جهاد 
کشاورزی با مجتمع کشت و 
صنعت ماهیدشت در خصوص 
کشت قراردادی دانه های 
روغنی

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، مرکز آموزش علمی کاربردی شــرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل )هراز( در مقطع کاردانی فنی در رشته های 

ایمنی کار و حفاظت فنی و صنایع غذایی شیر و فرآورده های لبنی دانشجو می پذیرد.
بر اساس این گزارش، پذیرش دانشجو در این مرکز آموزشی بدون آزمون می باشد.

عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 44203205-011 و 44203690-011 تماس حاصل فرمایند.

پذیرش دانشجو در مرکز علمی 
کاربردی فرآورده های لبنی 
دوشه آمل
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خبـر

صنایع غذایی بیژن به انتخاب و رای مصرف کنندگان درهفتمین جشنواره برند محبوب موفق به کسب نشان برند محبوب و تندیس این جشنواره شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، حســین مصطفی زاده رئیس هیئت مدیره شرکت بیژن پس از کسب این نشان و افتخار به خبرنگار ما گفت :خدای 
بزرگ را خاضعانه شاکر و سپاسگزارم که شرکت صنایع غذایی بیژن با گذشت نیم قرن فعالیت پرفراز و نشیب و با کوله باری از تجربیات گرانبها ،پرتوان تر از گذشته 

و استوار در مسیر موفقیت گام بر میدارد.
وی افزود:بی شک، انتخاب بیژن به عنوان برند محبوب مصرف کنندگان حاصل تالش و کوشش بی شایٔبه پرسنل ساعی و اعتماد مشتریان گرانقدر و وفادار این 

برند ملیست. . امیدوارم پروردگار متعال ما را در صیانت از این گنجینه های ارزشمند و در مسیر پر پیچ و خم کارآفرینی چون همیشه، یاری فرماید.
شــرکت صنایع غذایی بیژن از برندهای قدیمی صنایع غذایی کشور است که در چند سال اخیر رشــد قابل توجهی در تولید،نوآوری و عرضه محصوالت صنایع 

غذایی داشته است.

پچ پچ در هفتمین جشنواره ملی برند محبوب، با حمایت گسترده مصرف کنندگان در فضای مجازی موفق به کسب تندیس زرین در گروه کیک و کلوچه شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، این تندیس طی مراسمی در تاریخ 29 مرداد 1399 در مرکز همایش های بین المللی رایزن تهران، به مدیریت عامل 
شرکت پچ پچ اهدا گردید.در این نظرسنجی گسترده ملی که از تاریخ 15 اردیبهشت ماه تا 25 تیرماه 1399 در 4۸ گروه کاال و خدمات و باحضور بیش از ۸00 برند 

برگزار گردید، 3٫044٫2۸9 رای مردمی جمع آوری شد که مبنای انتخاب برندهای محبوب ایرانی قرار گرفته است.
پچ پچ نخستین تولیدکننده کروسان در ایران است و بسیاری از طرفداران، این نان الیه ای را با نام پچ پچ می شناسند. ارائه محصوالت نوین بر اساس عالیق و سالیق 
مصرف کنندگان، رعایت استانداردهای باالی ســالمتی و بهداشتی و کیفیت تراز اول محصوالت پچ پچ، عوامل اصلی در محبوبیت این برند می باشد. برند پچ پچ در 

ادامه فعالیت های نوآورانه خود، محصول جدید پچ پچ مای وی بدون مغزی را در سه طعم مختلف به بازار ارائه کرده است.

گروه صنایع غذایی 
بیژن برند محبوب 

مصرف کنندگان شد

پچ پچ و کسب دومین 
تندیس برند محبوب 

مصرف کنندگان
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دکتر ولی ملکی، بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران- پگاه معرفی 
شد. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر ولی ملکی وی دانش آموختهٔ 
مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه تبریز است، همچنین وی مدرک کارشناسی ارشد 
خود را در همین رشته از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی اخذ کرده است 

و دانش آموختهٔ دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه صنایع تهران می باشد.
از سوابق علمی ولی ملکی می توان تدریس در دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی 
)دانشگاه آزاد ورامین ( را نام برد وی دو دوره نماینده مجلس شورای اسالمی در دوره 
های هفتم و دهم بوده که در این مدت دبیرکل فراکسیون صنایع غذایی مجلس بود.

دکتر ملکی در دهه هفتاد مدیرعامل شرکت بهنوش ایران بود که در آن زمان 
تحول زیادی در صنعت نوشیدنی های گازدار بوجود آورد و برای اولین بار در کشور 
ماءالشعیرهای طعم دار را با برند دلستر )به معنای دلپسند یا خاطر پسند( تولید 

کرد و انقالبی در این صنعت بوجود آورد . )ریشه ی کلمه دلستر آذری است(
دکتر ملکی همچنین عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو و مدیرعامل شرکت 

ایران خودرو دیزل نیز بوده است برخی از سوابق وی به شرح ذیل است :
مدیر تولید، مدیر کارخانه و مدیر عامل شرکت زمزم تهران از سال 1364 تا 1371

مدیر عامل شرکت بهنوش ایران به مدت 7 سال از سال 1371 تا 137۸
سرپرست و رئیس هیئت مدیره شرکت بیالسو )استار سابق( همزمان با مدیریت 

شرکت بهنوش ایران به مدت 3 سال
مدیر پروژه تولید نوشابه ماءالشعیر در گچساران

مدیر عامل شرکت شیشه و گاز به مدت 5 سال از 137۸ تا 13۸3
رئیس هیئت مدیره شــرکت گوشــتیران و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت 

مهندسی سامیک
دبیر ستاد هماهنگی انجمن اســالمی کارخانجات غرب تهران و عضو شورای 

مرکزی انجمن اسالمی استان تهران به مدت 12 سال از 1371 تا 13۸3
نماینده شهرستان مشکین شهر، عضو هیئت رئیسه و مخبر کمیسیون صنایع و 

معادن در مجلس شورای اسالمی از سال 13۸3 تا 13۸7 ) دوره هفتم(
دبیرکل فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسالمی در دوره هفتم
عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی دوره هفتم

مشاور ریاست هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در امور صنعتی
عضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت ایران خودرو دیزل

رئیس هیئت مدیره شرکت چرخشگر
رئیس هیئت مدیره شرکت ایدم

مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه اقتصاد مولد
قائم مقام و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سمند

رئیس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی
گفتنی اســت اعضای هیئت مدیره شــرکت صنایع شــیر ایــران را عبداهلل 
قدوسی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، ولی ملکی بعنوان رئیس هیئت 

مدیره،محمدرضا ویژه ،مالک الهی و سید جواد میربابایی تشکیل می دهند

خالق برند دلستر رئیس هیئت مدیره شرکت 
صنایع شیر ایران )پگاه( شد

پروژه های توسعه ای شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران، در 4 کارخانه جداگانه برای ارتقای تولیدات و ارزش افزوده با حضور مسئولین افتتاح شد.به گزارش ماهنامه 
کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، این 4 پروژه  در چهار کارخانه شهید صائمی، طلوع پاستوریزه، استریل و شیر خشک 
پگاه تهران به بهره برداری رسید.با افتتاح این خطوط تولید عالوه بر کاهش ارزبری در شــرکت های تابعه صنایع شیر ایران، استفاده از ظرفیت بومی و شرکت های 
داخلی محقق شــد و کلیه تجهیزات از داخل کشور خریداری و نصب شد.بر پایه این اطالع، بیش از 41 میلیارد ریال ســرمایه گذاری در این پروژه ها انجام شده و 
ظرفیت تولید دوغ افزایش یافت و سه محصول جدید پنیر حلب، خامه ESL و کنستانتره نایلونی به سبد محصوالت پگاه تهران اضافه شد. از اهداف بهره برداری این 
پروژه ها می توان به تولید محصوالت جدید، بهبود ارزش سود سبد محصوالت، کاهش هزینه بسته بندی و اشتغال آفرینی اشاره کرد. گفتنی است، در مراسم افتتاح 
پروژه های توسعه ای پگاه تهران، عبداله قدوسی مدیرعامل، ولی ملکی رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عالئی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.

افتتاح پروژه های توسعه ای 
برای ارتقا تولیدات 
در پگاه تهران
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خبـر

شرکت صنعتی مینو پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 12/06/99 به عنوان دویست و بیست و پنجمین شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران درج گردید.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، بنا بر اطالعیه منتشــر شده توسط معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران، شرکت صنعتی مینو پس از احراز کلیه 
شرایط پذیرش از تاریخ 12/06/99 به عنوان دویست و بیست و پنجمین شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران درج گردید. این شرکت با نماد غصینو و در گروه 

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر ثبت شده است.
غصینو با سرمایه ثبت شده ی 100 میلیارد تومانی، در حوزه تولید انواع مواد و محصوالت غذایی و بهداشتی و لوازم بسته بندی در حال فعالیت می باشد و انواع 

بیسکویت، پفک، ویفر، کیک و شکالت در سبد تولیدی این شرکت دیده می شوند. نمودار زیر ترکیب سهامداران شرکت را نشان می دهد.

دکتر روح اهلل نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان در بازدید از شیرپگاه فارس جهت تولید محصوالت متنوع و باکیفیت وهمچنین ساخت قطعات ایرانی با اتکا به 
توان داخلی واهمیت به موارد زیست محیطی قدردانی نمودند. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر روح اهلل نجابت نماینده محترم مردم شریف شیراز 
و زرقان وجوان ترین نماینده مجلس دریازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی با حضور در شرکت شیر پگاه فارس از بخش های مختلف این واحد تولیدی بازدید 
و از تالش و زحمات مدیریت و کارکنان شرکت شــیرپگاه فارس جهت تولید محصوالت متنوع و باکیفیت وهمچنین ساخت قطعات ایرانی با اتکا به توان داخلی 
واهمیت به موارد زیست محیطی قدردانی نمودند. محمد بزم آرا مدیرعامل شرکت شــیر پگاه فارس هم با ارائه تاریخچه و دستاوردهای شرکت با توجه به مزین 
شدن امسال بنام جهش تولید توسط مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( به بیان اهداف و برنامه های شرکت در سال جدید پرداخته و خواستار همکاری های هرچه 

بیشتر جهت برطرف کردن چالش موجود در این صنعت شدند.

شرکت صنعتی مینو 
با نماد غصینو درج شد

بازدید نماینده مردم 
شریف شیراز و زرقان 

درمجلس شورای 
اسالمی ازشرکت 

شیرپگاه فارس
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 فرهاد سحرخیز اظهار کرد: برندی مانند »سحرخیز« سابقه ای ۸۸ ساله 
داشته و فعالیت خود را 3 نسل است که ادامه داده چنین برندی وارد دسته ای 
از مسئولیت های اجتماعی می شود و این مسئله را وظیفه خود نیز می داند و به 
همین دلیل قدم به قدم به سمت و سوی ایجاد چرخه ها و حلقه های ارزشی در 

این مجموعه حرکت کرد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا، وی عنوان کــرد: یکی از این 
حلقه ها، ایجاد چرخه  آموزش اســت و باتوجه به معضالتی که اکنون در حوزه  
کشاورزی، گیاهان دارویی و زعفران وجود دارد ما خود را موظف دانستیم تا این 
مسئولیت را بر عهده بگیریم تا در بخش دانشگاهی، تفاوت های چشم گیری در 

سطوح مختلف در این رشته ها ایجاد کنیم.
دکترسحرخیز با بیان این که شعار دانشگاه علمی کاربردی سحرخیز »تفاوت در 
آموزش و تمایز در مهارت« است، خاطرنشان کرد: در این راستا و با هدف تربیت 
دانشجویانی که توان و نیروی کافی کارآفرینی پس از گذراندن دوره های آموزشی 
را داشته باشند، اقدام به تشکیل مراکزی مانند هسته های علمی و پژوهشی با 
هدف ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشجویان، دفتر آموزش های آزاد با هدف 
برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت، مرکز فرهنگی ورزشی با هدف ارتقاء 
سطح سالمت و آشنایی با فرهنگ اصیل جامعه و دفتر کارآفرینی با هدف ورود 
علمی دانشجویان به بازار کار و آموزش و همچنین، چگونگی نوشتن برنامه کسب 

و کار در مرکز علمی و کاربردی سحرخیز کرده ایم.
عضو هیأت مدیره  گروه ســحرخیز با اشــاره به این که هم اکنون حدود 150 
دانشجو در 7 رشــته و 2 حوزه ی مدیریت و کشاورزی در این دانشگاه مشغول 
به تحصیل هستند، بیان کرد: این مرکز در حوزه  کشاورزی )مهندسی گیاهان 
دارویی(، تنها مرکز علمی کاربردی در خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است 

که رشته  گیاهان دارویی را در خود جای داده است.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه  تولید زعفران در ایران که بالغ بر 90 درصد زعفران 
جهان را شامل می شــود، تصریح کرد: با توجه به این مهم باید در حوزه  علمی 
نیز در این حوزه موفق عمل کنیم؛ بنابراین رشته ی اختصاصی زعفران را ایجاد 
کردیم و از تمامی عالقه مندان دعوت می کنیم تا در این رشــته ثبت نام کنند 
چراکه در آینده ای نزدیک، تخصص در رشته های خاصی مانند حوزه های مرتبط 

با زعفران حرف اول را می زند.
در ادامه این گفت وگو دکتر فرزاد ســحرخیز سرپرست مرکز علمی کاربردی 
سحرخیز و عضو هیأت مدیره  این گروه نیز عنوان کرد: توسعه  اطالعات و آموزش 
در رشــته  گل و گیاهان زینتی نیز با توجه به تغییر روند سبک زندگی افراد از 
خانه های ویالیی به آپارتمانی ضروری  است، چراکه همیشه نیاز به گل و گیاه در 
محیط اطراف ما احساس می شود و با آموزش این رشته می توان فرهنگ استفاده 

از گیاهان زینتی و آپارتمانی را توسعه و گسترش داد.
وی خاطرنشان کرد: مرکز علمی کاربردی سحرخیز در حوزه  مدیریت و کسب 
و کار رشته بورس را تأسیس کرده چراکه هم اکنون گردش سرمایه از بازارهای 
سنتی به سمت بازارهای ســرمایه ای در حال تغییر است و افراد در این رشته 
می توانند الفبای بورس را بیاموزند و بعد از فارغ التحصیلی در بازار سرمایه حرفی 

فعالیت کنند. 
سرپرســت مرکز علمی کاربردی سحرخیز دانشــگاه فرصت خوبی دانست تا 
یک برند، رموز موفقیــت خود را در قالب کالس هــای بازاریابی و تکنیک های 
فروش مطرح کند و ادامه داد: بزرگ ترین دغدغه  مجموعه  »ســحرخیز« بخش 
ارزش آفرینی و توسعه  پایدار کشاورزی زعفران است. در این خصوص قصد داریم 

با حمایت از کشاورزان و فرزندان آن ها نسِل جدید کشاورزان را توسعه و آموزش 
دهیم و کمک کنیم تا از این سرمایه ی ملی استفاده ی درستی انجام گیرد.

دکتر سحرخیز افزود: تاســیس دانشگاه »سحرخیز« یک حمایت همه جانبه 
از کشاورزان و فرزندان آن هاست تا بتوانند دانش کسب  وکار خود را بعد از چند 
نسل تجربه ی عملِی کاشت – داشــت – برداشت زعفران، به عرصه ی حضور و 

ظهور برسانند.
وی با بیان اینکه گروه شرکت های »سحرخیز« همیشه ورای منافع سازمانی 
خود عمل می کند، خاطرنشان کرد: توسعه ی پایدار و ارتقاء دانش علمی مرتبط 
با زعفران، گیاهان و محصوالت ایرانی و حفظ جایگاه بین المللی زعفران و گیاهان 
داروئِی ایــران از اهداف اصلی این مجموعه تولیدی بوده و عملکرد ســال های 

گذشته ُمهر تائیدی بر تالش های مجموعه در این زمینه است.
عضو هیأت مدیره گروه شرکت های سحرخیز: با توجه به اهداف تعیین شده 
گروه ایجاد، حفظ و توسعه  ارتباطات موثر بین المللی با دانشگاه ها، پژوهشکده ها 
و مراکز علمی مرتبط با موضوع زعفران و گیاهان داروئی از جنبه های مهم فعالیت 
دانشگاه ســحرخیز اســت و از جمله  این فعالیت ها می توان به حضور و ارائه ی 
سخنرانی دکتر فرهاد ســحرخیز در “کارگاه آموزشی انجمن زعفران آمریکای 
شمالی” و همچنین توســعه ی ارتباطات با دانشگاه ها و مؤسسات عالی علمی و 

پژوهشی بین المللی اشاره کرد.
فرهاد سحرخیز خاطرنشان کرد: چاپ نشریات و برگزاری کارگاه های مشترک، 
ایجاد زمینه  حضور دانشــجویان و اســاتید ممتاز در قالب طرح تبادل استاد و 
دانشجو از دیگر اهداف فعالیت علمی مجموعه ی سحرخیز در عرصه ی بین المللی 
اســت. وی با تأکید بر اینکه دانشجو محوری یکی از بخش های مهم فعالیت در 
دانشگاه سحرخیز اســت، بیان کرد: درهمین راستا مرکز علمی کاربردی گروه 
سحرخیز تسهیالت ویژه ای جهت تحصیِل برگزیدگان علمی، فرهنگی و ورزشی 
در نظر دارد و عالوه بر ایــن دفتر ارتباط با صنعت این مرکز برنامه ریزی اصولی 

برای ایجاد اشتغال بعد از تحصیل را برای فارغ التحصیالن خود فراهم می کند.

وه سحرخیز، فرصتی برای یادگیری  مرکز علمی کاربردی گر
به پشتوانه ی ۸۸ سال قدمت و تجربه
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اخبار
 صنایـع غـذایی

ــان جهـ
 W o r l d   F o o d

Industry  News

rain یک نوشیدنی 
جدید گازدار و بدون قند

Free rain خط جدید یشرفته  نوشــابه های آب گاز دار در قوطی است که 
توسط Colin McCabe از بنیانگذاران شرکت Chopt   عرضه می شود.

بــه گزارش ماهنامــه کارآفرینی و صنعــت غذا، این برند نوظهور نوشــیدنی 
های گازدار با بســته بندی خاص عاری از هرگونه مواد قندی است، این انرژی 
زا همچنین بدون کافئین و حاوی گیالس ترش و جینســینگ ســیبری است . 
همچنین در این برند نوعی نوشیدنی آرامش بخش با توت سیاه و گل ساعتی نیز 

تولید شده است.
توصیه می شــود افرادی که به دنبال افزایش تمرکز هســتند از طعم سوم این 
برند که از ترکیب پرتقال خونی و زنجبیل و گیالس زمستانی ساخته شده است، 

استفاده کنند.
مترجم : فاطمه باستانی
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چین به دنبال صادرکنندگان 
دیگری است

سی و پنجمین کنفرانس منطقه ای فائو برگزار شد
به صورت مجازی؛ 

دردسرهای تب خوکی برای آلمان

شیوع بیماری تب خوکی در آلمان باعث شده این کشور بزرگ ترین بازار صادراتی 
خود یعنی چین را از دست بدهد،  دو سوم نیاز چین را آلمان تأمین می کرد.

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از راشاتودی، شیوع بیماری تب 
خوکی در آلمان صادرکنندگان این کشور را از بازار جذاب و فوق العاده چین محروم 
خواهد کرد. راشاتودی می نویسد، تولیدکنندگان خوک در آلمان به شدت نگرانند که 
آنها مهمترین بازار صادراتی خود در چین را از دست خواهند داد چرا که تب خوکی 

آفریقایی در گله های این کشور مشاهده شده است.
دولت آلمان تأیید کرد: نخستین مورد بیماری تب خوکی در گله های این کشور 
مشاهده شده است که بالفاصله واکنش های شدیدی را از سوی واردکنندگان از این 
کشور در بر داشت که بالفاصله کره جنوبی واردات خود را لغو کرده و ژاپن هم بر اساس 
گزارش ها به دنبال پیگیری موضوع است. البته بیماری تب خوکی تنها در بین حیوان 

شیوع دارد و به جامعه انسانی آسیبی وارد نمی کند.
بر اساس این گزارش چین از بزرگ ترین مصرف کنندگان خوک در جهان است و 
دو سوم نیاز خود را از آلمان وارد می کند. اخیراً بیماری تب خوکی در چین شیوع پیدا 
کرد و تقریباً نیمی از گله های خوک این کشور را از بین برد. موج شدید شیوع بیماری 
تب خوکی به شدت افزایش یافت و باعث رشد قیمت ها شد به طوری که چین مجبور 

شد برای جبران کمبود واردات از کشورهای دیگر را افزایش دهد.
بتان ویلکیمز از اداره توسعه کشــاورزی و باغبانی چین گفت: ما در حال بررسی 
هســتیم که آیا رویکرد قبلی خــود را ادامه دهیم یــا اینکه بــر واردات خوک از 
آلمان تجدیدنظر کنیم. پیش از این آلمان امیدوار بود که بتواند توافق منطقه ای با 
چین به امضاء برساند با وجود این، این توافق همچنان معلق مانده است. این گزارش 
می نویسد: آلمان در سال 2019 به ارزش 1٫2 میلیارد دالر خوک به چین صادر کرد. 
گروه صنعتی محلی نگرانی های خود را درباره آینده صادرات خوک آلمان اعالم کردند. 
آنها همچنین نگران از دست دادن مشتری های آسیایی هستند. کشاورزان آلمانی از 

چین خواسته اند که به سمت تعلیق واردات پیش نروند.
رئیس اتحادیه کشاورزی آلمان گفت: »امیدوارم که بازار چین همچنان به روی آلمان 
باز باشد«. ضمن اینکه اتحادیه اصالح کنندگان خوک در آلمان موسو به ISN اعالم 

کردند که منع صادرات  برای صنعت خوک این کشور بسیار دردسرساز و پرهزینه 
خواهد بود. چین هنوز تصمیم رسمی درباره اینکه آیا واردات از آلمان را متوقف خواهد 

کرد یا نه، مطرح نکرده است.
با این حال قیمت خوک در آلمان هم بسیار کاهش یافته و تحت فشار شدیدی قرار 
گرفته است چرا که خبر وجود بیماری تب خوکی در گله های این کشور باعث شده 
سطح تقاضا کاهش یابد و به همان نسبت قیمت ها نیز افت کند. آمارها نشان می دهد 

که قیمت خوک در آلمان پس از خبر این بیماری 14 درصد افت کرده است.
در صورتی که چین محدودیت هایی را برای واردات خوک از آلمان در نظر بگیرد، 
مجبور خواهد بود کــه این عرضه را از جای دیگری جبران کنــد و به احتمال زیاد 
واردکنندگان دیگر احتماالً از این شرایط سود بیشتری خواهند برد. برخی تحلیل گران 
گفته اند به احتمال زیاد تولیدکنندگان خوک در آمریکا بتوانند در بازار چین حضور 
یابند. خوک در کشورهای اروپایی مصرف زیادی دارد میزان عملکرد این حیوان بیشتر 
است خوک هم زایش بیشتری در طول سال دارد یعنی در هر سال دو بار زایش دارد 
و هر بار  چندین بچه به دنیا می آورد. ضمن اینکه میزان بهره وری آن به ازای مصرف 

خوراک بیشتر است.

سی و پنجمین کنفرانس کشورهای عضو فائو در منطقه آسیا و اقیانوسیه )پاسفیک( از 
11 تا 14 شهریور به صورت مجازی برگزار شد. به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت 
غذا، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، به دنبال خطرات و تهدیدات موجود بر توسعه 
کشاورزی در حوزه آسیا و اقیانوسیه، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو با 
46 کشور عضو این حوزه جغرافیایی و به همراهی بخش خصوصی در کنفرانس 
سی و پنجم منطقه آسیا و اقیانوســیه در زمینه چگونگی همکاری برای 
مقاوم سازی سیستم های غذایی و معیشت جامعه روستایی و همچنین 
حذف تاثیرات Covid 19 و تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی، 
مشارکت می کنند. در این نشست، علیمراد سرافرازی سرپرست 
مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی، 

محمدحسین عمادی نماینده وزارت جهاد کشاورزی 
نزد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم و علی 

کیانی راد رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد 
کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان هیئت ایرانی شرکت 

کردند و نقطه نظرات و مالحظات بخش کشاورزی را در ابعاد ملی، 
منطقه ای و بین المللی مطرح کردند. هیئت ایرانی همچنین لزوم توجه به سرمایه گذاری 
در سیستم های غذایی و منافع حاصل از بکارگیری تکنولوژی های نوین در این بخش را 
مورد تاکید قرار دادند. این نشست، به صورت مجازی و از تاریخ یکم تا چهارم سپتامبر 
2020 برابر با 11 تا 14 شهریور ماه برگزار شد و بررسی تاثیرات Covid 19 بر بخش 

کشاورزی یکی از موضوعات مهم این کنفرانس بود.
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 دکتر محمد حسینی 
)بنیانگذار و عضو هیئت 

مدیره انجمن علوم و 
صنایع غذایی ایران(:

اگر عضوی از دولت بودم 
بی شک سعی میکردم ابتدا 
تحریم ها برداشــته شود و 
ســپس با تکیه بر فن آوری های داخلی و تقویت و 
حمایت نوآوران و مخترعین کشور به تولید داخلی 
کمک کنم ، این یک راهکار برای توسعه کشاورزی 

و حمایت از کارآفرینان برتر کشور است است . 

 مهندس احمد فتح الهی 
)نایب رئیس هیئت مدیره 

انجمن علوم و صنایع غذایی 
ایران، رئیس هیئت مدیره 

شرکت سبزی ایران(:
بخش کشاورزی با توجه 
به اهمیــت اقتصــادی و 
امنیتی فراوانــی که دارد در دولت های گذشــته 
خیلی مورد توجه قرار نگرفته اســت. کشاورزی در 
کشور ایران با داشــتن ویژگی های بسیار از جمله 
چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن 

به موتور محرکه اقتصادی و جایگزینی نفت را دارد.
اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی هر 
کشــور بیانگر این واقعیت اســت که کشاورزی به 
عنوان اولین بخش اقتصــاد و عرضه کننده عوامل 
اساسی زندگی بشر و بخش های دیگر اقتصاد است 
و در توسعه همه جانبه کشورها نقش مهمی را ایفا 
می کند و در یک جمله کشاورزی را مادر تمام نظام 

فعالیت ها و صنایع مورد نیاز ملت ها دانسته اند.
کشــاورزی قادر خواهد بود که با تحصیل مازاد و 
جانبی گوناگون به اهداف توسعه و رشد اقتصادی 

دست پیدا کند.

بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار در مقاوم  سازی پایه های اقتصاد ملی، فراهم  کننده مواد اولیه سایر بخش ها و تامین کننده امنیت  
غذایی کشور می باشد که نقش ویژه ای در گسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش افزوده، ثبات اشتغال و گسترش سرمایه گذاری ایفا می کند.

شناخت و بهره گیری از ظرفیت بخش های مختلف اقتصادی بویژه بخش کشاورزی در جهت تحقق شعار سال جاری با عنوان جهش تولید، از ابعاد 
متعددی حائز اهمیت بوده و قابل بحث می باشد.

کشاورزی عالوه بر فرصت سازی برای توسعه سایر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور، موجبات کاهش اثرات تهدید های ملی نظیر تحریم های 
اقتصادی را فراهم ساخته و جایگاه راهبردی در ضربه گیری و خنثی سازی حربه های اقتصادی دارد.

از طرفی دیگر ایران با وجود پتانســیل باالی بخش کشاورزی و مزیت نسبی اقلیمی می تواند با توسعه صادرات کاالهای مزیت دار، درآمد ارزی 
قابل توجهی را نصیب کشور کند تااز فشــار بر منابع نفتی بکاهد. اگر نگوییم مهم ترین اما یکی از مهم ترین کاالهای صادراتی ایران، محصوالت 
کشاورزی است، محصوالتی که صادرات درست آن ها می تواند کشور را از دغدغه دالرهای نفتی خالص کند، نکته ای که بسیاری از کارشناسان 
به آن باور دارند. در شــرایطی که ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها کاهش یافته، صادرات محصوالت کشاورزی به سبب ورود ارز به کشور می 
تواند درآمد کشاورزان را به صورت تصاعدی افزایش دهد، به همین خاطر از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رود که با اتخاذ تصمیمات 
مناسب و حمایت همه جانبه، بنیه اقتصادی بهره برداران را باال برد تا چرخه اقتصاد کشاورزی بچرخد. با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه به 
تازگی هفته ی دولت را پشت سر گذاشتیم از تنی چند از کارآفرینان و صاحبنظران کشور در عرصه صنعت غذا و کشاورزی پرسیدیم  که اگر شما 
در دولت و کابینه بودید برای توسعه کشاورزی چه می کردید؟ به پاسخ ها و پیشنهادات مورد توجهی رسیدیم که امید واریم مسئولین نیز اینبار 

با گوش شنوا در تصمیمات خود در این حوزه تجدیدنظر کرده و از پیشنهادات کارآفرینان کشور بیش از پیش استفاده کنند.

برای توسعه کشاورزی و صنعت غذا چه کاری انجام می دادید؟
اگر در دولت مسئولیتی داشتید
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بخش کشــاورزی می تواند بخش های مختلف 
جامعه را تغذیه کند.

به طور خالصه کشاورزی می تواند نقش خود را 
به اشکال زیر ایفا کند:

عزضه نیروی کار و سرمایه مازاد
تامین مواد غذایی و مواد خام صنعتی

گسترش صادرات غیرنفتی و تامین ارز خارجی
تهیه بازار برای کاالهای صنعتی سبک باالدستی 

و پایین دستی
تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی 

و صنایع تبدیلی
رونق مبادالت تجاری محصوالت کشــاورزی به 

عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور
متاسفانه کشــور ایران به عنوان یک کشور نفتی 
شناخته شده است و به دلیل اتکای به نفت به بخش 

کشاورزی توجه نشده است.

 مهندس محسن احتشام 
)مدیرعامل گروه تولیدی و 

کشاورزی تروند زعفران 
قائن و رئیس شورای ملی 

زعفران( :
بنده اگر عضوی از کابینه 
دولت بودم برای توســعه 
بخش کشاورزی و صنایع غذایی ابتدا به طرح ریزی 
استراتژیک می پرداختم به نحوی که طرح ریزی 
را از اجرا جدا می کردم .یعنــی فرایند اجرا  را در 
تمام بخش ها به بخش خصوصی و تشــکل های 
بخش خصوصی واگذار می کردم خود در دولت به 
طرح ریزی و برنامه ریزی مــی پرداختم و کنترل 
و نظارت می کردم یعنی یک تقســیم ملی کار را 

شکل می دادم 
یــک تغییر ســاختاری ایجــاد می کــردم که 
ســازمانهای عریض و طویل را کوتاه می کردم تا 
ســازمانها چابک و تخصصی می شــدند تا فرایند 
تصمیم گیــری کوتاه گردد تا تصمیــم به موقع و 

تصمیم کارا و موثر گرفته شود .
با توجه به تغییر و تحوالت ســریع فضای کسب 
و کار و عدم بر خورداری از ثبات نســبی ســبک 
مدیریت استراتژیک را انتخاب می کردم تا بتوانم 
استراتژی هایی تبیین کنم که در شرایط تغییر و 
تحول و بحران بتواند کشاورزی و صنایع غذایی ما 
را از چالش نجات داده و به سوی اهداف تعیین شده 

هدایت نماید .
مزیت های نسبی بخش  کشاورزی را مورد توجه 
خاص قرار می دادم و منابع را فقط به این اختصاص 
می دادم ،کشاورزی تجاری را جایگزین کشاورزی 
ســنتی می کردم تا از خام فروشــی جلوگیری و 

زنجیره ازش شکل گیرد، واحدهای حمایت کننده و 
پشتیبانی کننده زنجیره ارزش را مورد توجه جدی 
قرار می دادم تا ارزش افزوده را بهفرایند اقتصادی 

بر گردانم  
بدون نظر و مشــورت بخش خصوصی و تشکل 
های تخصصی هر محصول بخش کشــاورزی هیچ 
تصمیمی نمی گرفتم .هــر گونه خرید توافقی و یا 
تضمینی را به تشکل های بخش خصوصی واگذار 
می کردم وقت خود را فقــط صرف برنامه ریزی و 
نظارت می کردم ،صادرات محصوالت کشــاورزی 
و صنایع غذایــی را در اولویت قرار می دادم و تمام 
زیر ساخت های انرا فراهم می کردم .برای استفاده 
بهینه از آب و خاک  اســتراتژی کشــت برای هر 
استان بر اساس تجزیه و تحلیل محیط آن تبیین 

می کردم .
کشــت محصوالت ارگانیک را مورد توجه خاص 

قرار می دادم.

 دکتر پرویز جهانگیری 
)رئیس هیئت مدیره انجمن 

افزودنیهای مواد غذایی و 
گروه صنعتی پارس استا(:

مشــکل عمده کشــور، 
دولتی بودن کل سیســتم  
است که این دولتی بودن 
باعث می شود که خودش را محق بداند که در همه 
بخش ها دخالت داشته باشد  دستورالعمل تقریباً 
غیر کارشناسی صادر کند و نتیجه این کارها همین  
مشکالتی  است که امروزه  شاهد آن هستیم و می 
بینیم . ما تقریباً یک مقدار ناامید شدیم از پیشرفت 
و توسعه صنعت و کشــاورزی.  به دلیل اینکه  دو 
دولت اخیر آنچه قانون در کوچک کردن دولت به 
آنها محول شده بود برعکس عمل کردند و دولت را 
بزرگتر  هم  کردند و چون دولت بزرگتر شد تعداد 
زیادی رو به استخدام خود درآورد که اینها با کمال 
تاسف کار بلد نبودند و هم از کار بی اطالع بودند در 
نتیجه برای اینکه برای خودشان کار تراشی کنند 
متوسل به تدوین مقررات زائد وقوانین دست و پا 
گیر و مجموعه اینها باعث شــد که نه تنها در این 
بخش نیز پیشرفت و توســعه نداشته باشیم بلکه 
به عقب هم برگشتیم و شــاهدیم که می بینیم در 
سال های اخیر توســعه ما منفی بوده بنابراین این 
منفی بــودن در حقیقت دلیل وجــود مقررات و 

قوانین دست و پاگیر برای کار و توسعه است.
 ما متاسفانه با یک سازمان سر کار نداریم ،صنعت 
به هر حال باید یک متولی داشــته باشــه  ولی ما 
شــاهدیم که متولی های بیشــماری کنار صنعت 
قرار گرفته اند که  با هم ناهماهنگ هســتند و هر 

کدام ساز خودشان را می زنند . حتی در وزارتخانه 
می بینیم که دخالت های متعــدد از طرف ادارات 
مختلف صورت می گیرد و برخوردها هم ســلیقه 
ایست هرکسی مســئولیت می گیرد  سلیقه خود 
را اعمال می کند  و کال هیچکس نظرات و سلیقه 
دیگری را قبول ندارد و متاسفانه در کل  یک وضع 
آشفته و به هم ریخته ایجاد شده است. به راحتی از 
آن نمی شود فارغ شد مگر با یک همت و عزم  ملی.
هر بخشی را دست می گذاریم فقط مانع تراشی 
می بینیم . بعنوان مثال در سازمان محیط زیست 
، که به  وظیفه خود عمل نمی کند، این ســازمان 
وظیفه دارد اگر مشکلی می بیند راهنمایی کند و 
تحقیق کنه راه  حل ارائه بدهد  ولی متاسفانه همه 
چیز با بگیر و ببند جریمه ختم می شــود و  کسی 
حاضر نیســت که بیاد کار بکنه و حاصل کارش رو 
فقط پرداخت جریمه می بیند . پس خود به خودی 
مقدار معضلی که ما می بینیــم صنایع یا تعطیل 
می شوند  یا  مشمول جریمه می شوند که انگیزه 
صاحب صنعت برای کار دیگر نخواهد بود.  ناچار به 

تعطیلی می شود
اگر  به قوانیــن ناکارآمد مالیاتی نگاه کنیم.  یک  
مقدار زیــادی در وزارت دارایــی و امور اقتصادی  
مســائل را مجرد نگاه میکننــد کاری ندارند که 
زیرساخت برای حرکت  جهت کار نیست. بنابراین 
وقتی نیست به جای اینکه آن را اصالح کنند، فقط 
متوسل به زور وشمشیر می شــوند و مشکالت از 
این قبیل را شــاهدیم که باعث میشود فساد کنار 
مالیات ایجاد شود و رشد بی رویه آن  باعث می شود 
خود دولت هم به حقش نرسد. چون این کارهای 
اساسی را نکرده همه چی نیمه رها شده است که 
قانون گذاشتیم که این قانون قابلیت اجرایی ندارد 
و نمی توانیم حرکت خاصی را در این زمینه بکنیم. 
یا قانون مالیات بر  ارزش افزوده گذاشته اند و  آنرا 
بعهده  تولیدکننده گذاشــته اند . کــه این  خود 
معضل بزرگیست . یعنی چه مگر میشود  بیاییم و 
کاری را بکنیم که از توان خودمون  خارج اســت و 
بیاندازیم به دوش  تولیدکننده .و مدیریت یک واحد 
در طول ســه ماه فقط در این فکر است  که  حتی 
شده با قرض ، مالیات بر ارزش افزوده  پرداخت شود 
تا نکند مشمول جرایم مالیات ارزش افزوده نشود 
. نتیجه این اســت مدیر به جای اینکه فکر خود را 
وقف پیشــرفت کار کند باید به فکر این باشد که 

چطور جریمه نشود.
در همــه جای دنیــا ارزش افــزوده را از انتهای 
مصرف می گیرند ولی در ایــران بصورت  پلکانی 
انجام می شــود  و این  جز ضرر برای تولید کننده 
و جامعه چیزی در بر نخواهد داشــت و نتیجه آن  
عدم توسعه کار از ترس جرایم ، افزایش بیکاری و 
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گرانی محصوالت خواهد بود که متاسفانه با توجه 
به پایین آمدن قدرت خرید مردم، طبقات پایینتر 
نمی توانند از محصوالت غذایی مناسب برخوردار 
باشند و باعث ضعف سیتم ایمنی بدن در همین  ایام 

شیوع کرونا باشیم .
تصمیم های نادرســت و غیر کارشناسی  دولت 
باعث مشــکالت عمیق در جامعه خواهد بود . اگر 
بخواهیم شــاهد پیشــرفت جامعه در بخش های 
تولیدی باشیم دخالت دولت  باید به حداقل برسد، 
کار به کاردان سپرده شــود نه به مسایل سیاسی 
و ارتباطات بــر گردد، مزاحمتها کم شــود تامین 
اجتماعی، مالیات، محیط زیســت مشکالتشان را 
خودشان حل کنند و نه اینکه به گردن تولیدکننده 

بیاندازند.
ادامه ی وضع کنونی باعث کاهش تولید و تعطیلی 
کارخانجات خواهد بود و باعث گسترش فقر  خواهد 
شد. در مورد صادرات هم به همچنین است یعنی ما 
به راحتی می توانیم کل صادرات نفت را با صادرات 
محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی جایگزین کنیم 
ولی متاسفانه همین دخالتها و قوانین دست و پا گیر 
جلوی صادرات  را هم گرفته به طوریکه تحریم نقش  
به مراتب کمرنگ تری نسبت به این سوء مدیریت 

و تصمیم های اشتباه دارد.

 سید احسان مصطفوی 
)مدیرعامل شرکت زعفران 

مصطفوی(:
انچــه یک سیســتم را 
تعریــف می کنــد نگرش 
کل نگری مدیران ارشد ان 
به نظام پویای کشاورزی 
پایــدار با برقــراری ارتباط با کشــورهای دانش 
محور در زمینه اقتصاد کشــاورزی از یک ســو و 
مهارت جز نگر در راســتای اشــتعال کشاورزی 
اســت اکنون زمان ان اســت تا با ارایه و اجرای 
مدل هــای جهانی با الگو برداری از ســازمانهای 
جهانی به ایجاد فرصت های نوین و توسعه محور 
مبادرت ورزیم البته نکته اساسی ان بومی سازی 
در راستای تفاهم نامه با چند کشور هم راستا در 
تولیدات همگن اســت .چرا که کشاورزی ارتباط 
مستقیم با شــرایط متنوع و متفاوت اقلیمی دارد 
که محصوالت را منحصر بــه فرد می کند که اگر 
با استراتژی گســترش محصول یا گسترش بازار 
همســو گردد ثبات را به رشد و رشد را به توسعه 
تبدیل خواهد کرد .افتخــار داریم که مبتکر یکی 
از این مدل های بین المللی به نام osec هستیم 
که با رویکرد منافع کلیه ذی نفعان صنعت تالش 

در جهت خوشه های زعفرانی دارد.

 حیدر توکلی شانجانی 
)رئیس هیئت مدیره گروه 

صنایع غذایی آی سودا(:
ابتدا  صنعت گر واقعی را 
شناســایی میکردم سپس 
به توسعه کشــاورزی  می 
پرداختــم و ازنزدیــک به 
تمامی بچه هــا ازکالس اول زحمت  کشــاورزان 
رابه بچه هــا میفهماندم چطور گنــدم برنج وبقیه 
محصوالت کشاورزی باکه زحمت ومشقتی بدست 
می آید، یک روزهم برای کارکشاورزی میبردم که 
ازنزدیک کار ســخت کشــاورزی رالمس میکردن 
انوقت قدرمحصوالت کشاورزی ازجمله گندم وبرنج 
را که نصف نان هاوبرنج هارا بیرون نمی ریختند. با 
این کار  به نظرم از کودکی فرهنگسازی صورت می 
گرفت و از هدر رفتن محصوالت غذایی جلوگیری 
می شــد و  حداقل مردم 30 الی 40درصد صرفه 

میکردند.
هیــچ کــس قدرچیــزی راکه خــود زحمتش 

رانکشدقدران رانمی داند.
یکی از ظرفیت های مورد غفلت مانده، زمین ها و 
امکانات منابع طبیعی کشور است. اگر با دهداریهای 
هر روستا صحبت شود که زمینهای منابع طبیعی 
آنجا را به زیر کشت ببرند در قالب شرکتهای تعاونی 
و برای آنها امتیازاتی در رابطه با عوامل تولید مانند 
تراکتور و کمباین و کود و ... در نظر گرفته شــود 
با یک روحیه جهادی میتــوان حرکتهای خوبی را 

شاهد بود. 
ما خودمان در شانجان خواستیم این کار را انجام 
دهیم که به دلیل عدم همراهی عوامل فعال دست 

نگه داشته ایم.

 مهندس محسن نقاشی 
)رئیس هیئت مدیره شرکت 

به سبز و دبیر فدراسیون 
تشکلهای بخش کشاورزی 

و صنایع غذایی (:
بارهــا گفتیــم چــون 
اجرایــی نشــده بازهــم 
میگویم برای پیشرفت تولید و صنعت و کشاورزی 
باید کار را تخصصی انجام داد موفقیت شانســی 
نیســت علت موفقیت تخصص و اندیشه و تالش 
است متاسفانه سالها ست شــاهد هستیم دست 
اندرکاران  بخش کشــاورزی متخصــص نبودند 
اســتفاده از متخصص هم این نیســت که استاد 
دانشگاهی که در دانشــگاه موفق هست حتما در 

وزارت هم موفق خواهد بود.
اگر وزیر ورزش در ورزش موفق نســبی داشته یا 

نداشته چرا اصرار هست در دوره بعد ایشان حتما 
وزیر باشد و بیاید مثال با رشته تخصصی ساختمان 

وزیر کشاورزی شود. 
صنعت و کشاورزی قطعا باید تخصصی باشد مگر 
یک مهندس آب و خاک میتواند کار یک پزشــک 
را کنــد و  عمل جراحی کند ؟ و همین شــکل هر 
مهندس مکانیک یا ســاختمان یــا ورزش ویا هنر 
نمیتواند مدیریت صنعت ویا کشــاورزی را بعهده 

بگیرد .
دکتر چمران گفته بود فرد باتقوا هیچ وقت کار غیر 
تخصصی را نمی پذیرد.حاال غیر متخصص میاید سر 
کار الاقل افراد باتجربه رو جمع کند جلسه بگذارد و  

از تجربیات آنها استفاده کند.
قانون بهبود  محیط کسب و کار تکلیف را روشن 
کــرده و کلیه مراکــز دولتی را ملزم کــرده که از 
تشکل ها در مورد امور نظر سنجی کند ولی اینکار 

متاسفانه نمی شود.
جلساتی که معاون اموراقتصادی  وزارت کشور با 
تشکلها و واحدهای تولیدی دارد از وزارتخانه های 
ذیربط تولید بیشتر هست،وزارت صنعت و معدن و 
تجارت و بازرگانی  واقعا در کدامیک از این قسمت ها 
موفق بوده در امور فوالد و معدن و خودرو  خودش 
موفق نبوده چرا امور بازرگانی کشــاورزی  به این 

وزارت خانه  سپرده شد.
در بخش خصوصــی  مدیری که موفق باشــد و 
مسلط به کارهای محوله باشد کار بیشتری سپرده 
میشــود ولی صنایع چه کارنامــه موفقیت آمیزی 
داشته است ؟چرا اینقدر تعارف و تعریف های کذب 
داریم؟ اگر وزارتخانه ای کارش خوب است  تجلیل 

بشود و اگر  ناتوان هست هم  گفته  شود.
درمعاونت غذا ودارو ، غذا واقعا چه ربطی به دارو 
دارد؟همیشــه معاونت هم یک پزشک هست  این 

تخصص هست؟
آیا پزشکی ربطی به غذا و  کشاورزی  دارد؟نهایتا 
برای ارتقای کشــاورزی و صنایــع غذایی کار باید 
تخصصی  شود وباید از تشکلها و پیشکسوتان نظر 

خواهی شود

 مهندس محمد بزم آرا 
)مدیرعامل شرکت شیر 
پاستوریزه پگاه فارس(:

ایــن موضــوع بایــد از  
جوانــب مختلف باید مورد 
بررسی قرار گیرد ولی بطور 
خالصه به نظر من استفاده 
از تجربیات و پتانسیل بخش خصوصی صاحبنظر 
درکنار سیســتم حاکمیتی برنامه ها را مشــخص 

خواهد کرد.
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بیست و هفتمین کنگره ملی علوم 
وصنایع غذایی ایران برگزار می شود

 بیســت و هفتمین کنگره ملی علوم 
و صنایــع غذایــی ایــران توســط انجمن 
علوم صنایع غذایی ایران و دانشــگاه علوم 
کشــاورزی و منابع طبیعی خوزســتان در 
تاریــخ ۱۴ و ۱۵ بهمن مــاه ۱۳۹۹ برگزار 

می شود.
بــه گزارش پایگاه خبــری صنعت غذا و 
کشــاورزی،دبیر علمی بیســت و هفتمین 
کنگره ملی علــوم و صنایــع غذایی ایران 
محورهای کنگره را به شرح ذیل عنوان کرد:
 کاهش و بازیافت پســماندها و ضایعات 

صنعت غذا
 روشــهای نوین فرآوری و نگهداری مواد 

غذایی
 سالمت بهداشــت و کنترل کیفیت مواد 

غذایی
 غذاهــای فراســودمند، پریبیوتیــک و 

پروبیوتیک
 کاربرد اسانسها و عصارههای طبیعی در 

صنایع غذایی
 ترکیبات ضد مغذی در مواد غذایی

 امنیت و ایمنی مواد غذایی
 بحران آب و صنایع غذایی

 غنیسازی مواد غذایی
 نانو تکنولــوژی و نانــو بیوتکنولوژی در 

صنایع غذایی
 میکروبیولوژی و بیو تکنولوژی در صنایع 

غذایی
 مهندســی مواد و طراحی خطوط تولید 

مواد غذایی
 راهکارهــای کاهش مصــرف انرژی در 

صنایع غذایی
 فرموالسیون مواد غذایی

 صنایع فرآوردههای گوشتی
 صنایع فرآوردههای غالت

 صنایع بستهبندی مواد غذایی
 صنایع فرآوردههای لبنی

 صنایع فرآورده های روغن
 فرآورده های غذایی تراریخته

 نگهــداری و تکنولوژی پس از برداشــت 
فرآورده های غذایی

 سایر پژوهشهای نوین در صنایع غذایی
 اقتصاد و بازاریابی صنعت غذا

دکتر محمد حجتی افزود : امسال به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا، کنگره بصورت ملی 
برگزار خواهد شــد و از برگــزاری همایش 
بین المللی معذوریم ولی این کنگره با قوت 
همانند ســایره کنگره هایی که در سراسر 

جهان در حال اجراست برگزار خواهد شد.
عضو هیئت مدیره انجمــن علوم وصنایع 
غذایی ایران در خصــوص احتمال وضعیت 
هشدار و یا قرمز ناشی از کرونا ، تحت تاثیر 
قرار گرفتن کنگره گفت: چنانچه این اتفاق 
صورت پذیرد، بطورحتم این کنگره در همان 
موعد مقرر ولیکن بصورت مجازی برگزار می 
شــود وهمه مزایا از جمله امتیاز باز آموزی 

برای مشارکت کنندگان پابرجا خواهد بود.
دانشیار دانشــگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی خوزستان در ادامه گفت در صورت 
برگزاری این رویداد بــزرگ علمی بصورت 
فیزیکی همچون گذشــته نمایشگاه جنبی 
صنایع غذایی نیــز در این کنگــره برگزار 

خواهد شد.
دکتر حجتــی در پایان به اضافه شــدن 
تعدادی محورهای علمی جدید با توجه به 
تحقیقات نوینی که در سطح کشور در حال 
انجام هست اشاره کرد و گفت: این کنگره که 
بزرگترین رخداد علمی صنایع غذایی کشور 
محســوب می گردد مورد حمایت سازمان 

غذا و دارو است.

 اطالعیه انجمن فرآورده های لبنی
در خصوص ارز مرجع برای واردات کره

 انجمن صنایــع فرآورده های لبنی وظیفــه خود میداند در 
خصوص انتشار اطالعات نادرســت درباره واردات کره حیوانی که 
موجب گمراهی افکار عمومی گردیده است، توضیحاتی را به پیشگاه 

مخاطبان محترم عرضه نماید.
در ابتدا برای تنویر افکار عمومی و قضاوت کارشناسی و دقیق تر 

موضوع توجه به آمارهای زیر گویای حقیقت ماجراست: 
میزان مصرف روزانه کره حیوانی در کشور: 100 تن 

میزان واردات کره با ارز مرجع )4200(: 45 هزار تن از انتهای 
سال 97 

تعداد روزهای برآوردی برای مصرف کره حیوانی از ابتدای 9۸ تا 
انتهای مرداد ماه: 520 روز 

نیاز کشور از ابتدای سال 9۸ تاکنون: 52.000 هزار تن
تحلیل آمار فوق نشــان می دهد که موجوی ذخیره استراتژیک 
کشور برای کره حیوانی تا تابستان قابل اتکا بوده است که با پایان 
ذخایر کشور در انبارها به واسطه ظرفیت سازی و توانمندی های 
صنعت پر افتخار لبنی کشور از ابتدای شهریور ماه کره تولید داخل 
35 درصد کمتر از قیمت جهانی )بر اســاس قیمت دالر آزاد( وارد 
بازار شده است. برای استحضار مردم شریف ایران نگاهی به حقایق 

زیر ضرورت دارد:
انجمن فرآورده های لبنی همواره بصورت شفاف از تک نرخی شدن 
ارز حمایت کرده است. کلیه فرایند واردات کره حیوانی و توزیع آن 
در کشور از ابتدا تا کنون مستمرا تحت نظارت نهادهای نظارتی و 
امنیتی بوده است. طی یک سال نیم گذشته قیمت کره وارداتی در 
بازار به دلیل تعهد و مسئولیت پذیری شرکت های لبنی با رعایت 
کامل قیمت های مصوب تغییری نداشته و کره حیوانی یکصدگرمی 
با مبلغ 45.000 ریال عرضه شده است. کلیه تعهدات شرکت های 
لبنی واردکننده کره حیوانی بطور کامــل با نظارت وزارت صمت 
صورت پذیرفته است. کره عرضه شده در بازار از ابتدای شهریور ماه 
کره حیوانی تولید داخل است و از ارز 4200 بهره ای ندارد. بدالیل 
سیاســت های بانک مرکزی ارز مرجع جدیدی برای واردات کره 
حیوانی تخصیص نیافته لذا از این تاریخ به بعد صرفا کره تولید داخل 

در بازار عرضه می شود. 
از همه اصحاب رســانه و بویژه افرادی که مدعی شناخت فضای 
کسب و کار کشور هستند انتظار می رود ضمن رعایت اصول حرفه 
ای در انتشــار اخبار، اطالعات و آمار، قبل از هرگونه پیش داوری 
نســبت به صحت اطالعات تامل و نظرخواهی مسئوالنه ای انجام 
دهند. بخش خصوصی و بویژه تولیدکنندگان کشور به میزان کافی 
تحت تاثیر محیط کسب و کار نامساعد و تبعات تحریم ها و بحران 
های اقتصــادی قرار دارند و با وجود این همــه تالش خود را برای 
تامین نیازهای مردم با ظرفیت داخلی صورت 
می دهند. اتهام پراکنی و انتشار اطالعات 
کذب مصداق مثل بر سر شاخه نشستن 

و بن بریدن است.
روابط عمومی انجمن 
صنایع فرآورده 
های لبنی ایران
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خبـر

۶۶ کشور جهان مقصد صادرات شکالت های ایرانی
 دبیر انجمن بیســکویت، شیرینی و شــکالت ایران گفت: با وجود اینکه 
در حال حاضر از 70 درصد ظرفیت تولیدی کشــور استفاده می شود، اما انواع 

محصوالت به 66 کشور جهان صادر می شوند.
جمشید مغازه ای دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران، در خصوص 
وضعیت تولید انواع شکالت در کشور اظهار کرد: تولید در حال حاضر با وجود 
مشکالتی که در ابتدای سال داشتیم، در وضعیت مساعدی به سر می برد و میزان 

تولید به اندازه سال قبل خواهد بود.
وی افزود: برای تولید انواع بیسکویت، شــیرینی و شکالت برخی مواد اولیه 

به کشــور وارد می شــود که از جمله آن ها می توان به انواع 

روغن های تخصصی و شیر خشک اشاره کرد.
به گفته دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران؛ در برخی از تولیدی ها 
از شیر خشک ایرانی نیز استفاده می شود، اما کیفیت موارد خارجی بیشتر است.
مغازه ای بیان کرد: یکی از مشکالت بزرگی که هم اکنون تولیدکنندگان با آن 
مواجه اند، تامین مواد اولیه تولید اســت. به تازگی با رشد نرخ ارز واردات مواد 
اولیه با هزینه های باالتری تمام می شود و همین موضوع سبب شده تا هزینه های 

تولید برای تولیدکننده به صرفه نباشد.
وی با اشاره به وضعیت صادرات انواع بیسکویت، شیرینی و شکالت ادامه داد: از 
ابتدای سال تاکنون به ارزش 160 میلیارد دالر صادرات به 66 کشور جهان انجام 

دادیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش پیدا کرده است.
دبیر انجمن بیســکویت، شــیرینی و شــکالت ایران تصریح کرد: در تالش 
هســتیم تا این کاهش 15 درصدی را جبران کنیم و تا پایان امسال به میزان 
 سال گذشــته صادرات انجام دهیم و در درآمد های ارزی اختالل ایجاد نشود.

مغازه ای افزود: ســال گذشــته بالغ بــر 600 میلیارد دالر و ســال قبل تر 
۸00 میلیارد دالر صادرات انجــام داده ایم که دلیل ایــن اُفت صادرات، 
محدودیت های مالی و بانکی است به طوری که برخی از مقاصد صادراتی 

را از دست داده ایم.
وی عنوان کرد: ظرفیت های تولیدی کشــور، تولید سالیانه بالغ بر 2 
میلیون و 400 هزار تن اســت در حالی که میزان تولید سالیانه هم اکنون 

یک میلیون و ۸00 هزار تن است یعنی کم تر از 70 درصد.

دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران:

هر کیلوگرم شکر برای صنایع ۶۷۰۰ و خانوارها ۶۳۰۰ تومان
 دبیر و عضــو هیات مدیــره انجمن صنفی 
کارخانه های قند و شــکر ایران کمبود شکر برای 
صنف و صنعت را رد کرد و گفت: هیچ کمبودی در 
تامین شکر مورد نیاز صنف و صنعت و همچنین 

خانوار نداریم.
بهمن دانایی با تاکید بر اینکه شرایط ذخایر شکر 
برای تامین نیاز کشور مناسب است، اظهار کرد: 
در انبار تولیدکنندگان داخلی و همچنین شرکت 
بازرگانی دولتی ایران به مقدار کافی شــکر وجود 

دارد و خانوار و همچنین صنف و صنعت نباید نگرانی در اینباره داشته باشند. 
وی یادآور شد: به زودی برداشت چغندر قند داخلی آغاز خواهد شد و با تولید 

شکر داخلی میزان ذخایر این کاال افزایش می یابد.
دانایی زمان آغاز برداشت چغندر قند و تولید شکر داخلی را نیمه شهریورماه 

جاری عنوان کرد.
به گفته وی؛ پیش بینی می شــود میزان تولید شکر کشور در سالجاری به 1 

میلیون و 300 هزار تن برسد.
دانایی در پاسخ به این پرسش که قیمت شکر تولید داخلی چقدر خواهد بود، 
گفت: در خردادماه سالجاری قیمت هر کیلوگرم شکر داخلی برای مصرف خانوار  

6 هزار و 300 تومان و برای صنف و صنعت 6 هزار 
و 700 تومان تعیین شد.

وی قیمــت قبلی هر کیلوگرم شــکر را 4050 
تومان عنوان کرد.

دانایــی تاکید کرد: بــا توجه بــه افزایش 5۸ 
درصدی نرخ خرید تضمینی چغندر قند و هزینه 
تولید، افزایش قیمت هر کیلوگرم شکر از 4050 

تومان به  6 هزار و 300 تومان طبیعی است.
وی درباره تامین و قیمت شکر وارداتی نیز گفت: 

ثبت سفارش انجام شده و نیاز کشور به شکر واردتی نیز تامین شده است.
دانایی اضافه کرد: با توجه به نرخ جهانی شکر، قیمت تمام شده هر کیلوگرم 
شکر وارداتی به ۸ هزار تومان می رسد، اما شرکت بازرگانی دولتی ایران با عرضه 
دخایر خود اجازه افزایش قیمت شکر وارداتی را به بیش از 7 هزار تومان نخواهد 

داد.
در اعالم نیاز کشور به شکر اختالف نظر بین وزارت جهاد کشاورزی و بخش 
خصوصی وجود دارد. وزارت جهاد کشاورزی میزان نیاز سالیانه کشور به شکر را 
2 میلیون و 200 هزار تن اعالم می کند در حالی که بخش خصوصی میزان نیاز 

به این کاال را 2 میلیون و ۸00 هزارتن تا 3 میلیون تن می داند.

کمبود شکر برای صنف و صنعت صحت ندارد
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به منظور حمایت از صنعت زعفران تشکیل شد؛

 رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: کارگروه 
ملی زعفران متشکل از وزارتخانه های جهادکشاورزی 
و صمت، اتاق های بازرگانی و تعاون، سازمان توسعه 
تجارت، شورای ملی زعفران، تمام سازمان های متولی 
و تشکل های ذی ربط و دست اندرکاران بخش زعفران 

تشکیل شد.
بــه گزارش ماهنامه کارآفرینــی و صنعت غذا، به 
نقل از دنیای اقتصاد، محســن احتشــام گفت: پیرو 
تاکید ملی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از 
خام فروشی مقرر شــد کارگروه ملی زعفران متشکل 
از وزارتخانه های جهادکشــاورزی و صمت، اتاق های 
بازرگانی و تعاون، سازمان توسعه تجارت شورای ملی 
زعفران، تمام سازمان های متولی و تشکل های ذی ربط 

و دست اندرکاران بخش زعفران تشکیل شود.
وی با اشــاره به تشــکیل کارگروه ملی زعفران در 
سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: در این کارگروه 
اتاق های بازرگانی و تعاون ایران و شورای ملی زعفران 
حضور خواهند داشت تا در زمینه وضع موجود زعفران 
که رضایت بخش نیست با بخش دولتی تبادل نظر کرده 

و مشکالت موجود را برطرف کنند.
احتشام تصریح کرد: این کارگروه به منظور کاهش 
و جلوگیری از میزان صادرات بدون ارزش افزوده قدم 
برمی دارد تــا به صنعت زعفران بــرای بهره مندی از 
ارزش افزوده طالی سرخ کمک کند و ارزش افزوده آن 

به میزان بیشتری به چرخه اقتصادی بازگردد.
رئیس شــورای ملی زعفران ایران با اشاره به تاثیر 
این کارگروه بر صادرات زعفران بسته بندی شده گفت: 
این کارگروه راهکارهای حمایت از صنعت زعفران و 

بازگشــت ارزش  افزوده آن 
به چرخه اقتصادی 

و همچنین اجرای هرچه بهتــر و عملیاتی تر اقتصاد 
مقاومتی را بررسی خواهد کرد تا نقاط قوت و ضعف و 
فرصت ها و تهدید های این محصول مدنظر قرار گیرد 
و بتوانیم با یک برنامه ریزی جامع و کامل، شاهد خروج 
هرچه بیشتر زعفران بسته بندی شــده و دارای برند 

مشخص باشیم.
احتشام افزود: این بسته بندی ها باید با برند ایرانی 
باشد و به سمتی پیش برویم که ارزش افزوده زعفران به 
چرخه اقتصادی بازگردد و در یک دوره زمانی چندساله 
بتوانیم میــزان صادرات زعفران بسته بندی شــده را 

افزایش دهیم.
وی با اشاره به درصد پایین صادرات بسته بندی شده 
زعفــران خاطرنشــان کــرد: صــادرات زعفــران 
بسته بندی شده به نســبت میزان خام فروشی حدود 
20 درصد اســت و ۸0 درصد خام صادر می شود که 
نیاز به حمایت از این محصول اســتراتژیک در کشور 

وجود دارد.
رئیس شــورای ملی زعفران ایران افزود: قیمت 
امروز زعفــران در مقابل زحمات کشــاورزان ما 
عادالنه نیســت و میزان آن بســیار کم است، با 
افزایش نرخ ارز ســرمایه این کشــاورزان به تاراج 
می رود و فاصله قیمتی بسیاری بین قیمت خرید 
از کشاورز تا بازار صادراتی وجود دارد 

و میزان قیمت خرید از کشاورز یک بیست و پنجم بازار 
جهانی است.

وی با بیان اینکه این کارگروه از ادامه روند فعلی در 
بازار زعفران جلوگیری خواهد کرد و به سمت منصفانه 
شدن قیمت زعفران برای کشــاورزان پیش خواهیم 
رفت، افزود: جایگاه زعفران ما توسط کشورهایی مانند 
اسپانیا گرفته شــده و باید وارد بازارهای جهانی شده 
و زعفران را به نام ایــران معرفی کنیم، پیش از این از 

صنعت زعفران حمایت نشده و ناشناخته مانده ایم.
احتشام با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار 
زعفران اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال به خاطر 
شیوع ویروس کرونا و محدودیت پرواز و حمل ونقل، 
نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته افت صادرات 

زعفران حدود 10 درصد بوده است.
براساس این گزارش، میزان تجارت جهانی زعفران 
میلیاردها دالر در سال برآورد می  شود اما سهم ایران 
از این میزان درآمد به  رغم مقام اول تولید زعفران در 
جهان بسیار اندک است، چراکه عمده زعفران ایران به 
 صورت فله صادر می  شود و کشورهای خریدار، زعفران 

ایران را بسته  بندی و در بازار عرضه می  کنند.
بزرگ ترین خریداران زعفران ایران، امارات متحده 
عربی و اسپانیا هستند که بخش عمده خریداری  شده 
از سوی اســپانیا و امارات به نام خود این کشورها در 
بازارهای جهانی عرضه می  شود. عالوه بر این، ایتالیا، 
آمریکا، هند، فرانســه، ســوئد، آرژانتین، عربستان 
ســعودی، هنگ  کنگ، بریتانیا و سوئیس عمده  ترین 
خریداران زعفران ایران در سال های گذشته بودند.

وشی زعفران وه مقابله با خام فر کارگر
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خبـر

انجمن صنایع لبنی هیات مدیره جدید خود را شناخت
 مجمع عمومی عادی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران به منظور تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد.

به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، در حالی که زمزمه های تغییر در ترکیب و نحوه مدیریت انجمن لبنی با توجه 
به مسائل پیش آمده طی سالی های اخیر بیش از پیش به گوش می رسید و حتی رضا باکری دبیر انجمن بارها و در اغلب 
محافل از عزم جزم خود بر ترک صندلی دبیری انجمن صنایع لبنی تاکید کرده بود امروز از بین 15 کاندیدای عضویت در 
هیات مدیره انجمن صنایع لبنی  که چهره های تازه واردی نظیر دکتر هدایت حسینی نیز در آن به چشم می خورد 7عضو 

هیات مدیره  بدون تغییر و 2 عضو علی البدل به شرح زیر برگزیده شدند:

اعضای اصلی هیات مدیره:
وحید مفید- دومینو

میر اسالم تیموری – تین )دامداران(
محمد علی کارگر مطلق – صنایع شیر ایران

هاشم صرافی مالیری –کاله
محمد فربد – رامک شیراز

محمد تقی شکروی – شکلی

غالمرضا شبانی – لبنیات پاک
اعضای علی البدل هیات مدیره:

علیرضا سجادی مانیزانی – پاکبان
محمد ظهیر – لبنیات مادی )می ماس(

بازرس اصلی:
اسماعیل خاتمی مقدم – لبنیات گال آمل

بازرس علی البدل: هانی تحویل زاده – بهداشت کار

یک بشکه آبمیوه انار ۱۵ برابر نفت ارزآوری دارد!
 عضو هیئت مدیــره انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان آبمیوه و کنســانتره ایران از کاهش 
صادرات و مصرف محصوالت ایــن صنعت در پی 
شــیوع ویروس کرونا خبر داد و درباره پتانســیل 
صادرات و ارزآوری این محصول گفت که یک بشکه 
آبمیوه انار می تواند حــدود 15 برابر نفت ارزآوری 
داشته باشد که از این نظر یک محصول استراتژیک 

مانند زعفران و پسته به حساب می آید.
 مهرداد شمس مولوی اظهار کرد: صنعت  آبمیوه 
و کنسانتره طی چهار ماه اول سال 99 بیش از 3۸ 
میلیون دالر به وزن 4۸ هزار تن صادرات داشته که 
عمدتا به پاکستان و ترکیه و افغانستان و روسیه و 

مقداری هم به آلمان صادر شده است.
وی همچنیــن از کاهــش صــادرات آبمیوه و 
کنسانتره در سال جاری خبر داد و مشکالت ناشی 
از تحریم های بانکی و شیوع ویروس کرونا را از جمله 

دالیل آن عنوان کرد.
شمس مولوی در پاسخ به ســوالی درباره میزان 
کاهش صادرات در چهار ماهه اول امســال نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل گفت که در این رابطه 
هنوز آماری منتشــر نشــده اســت. همچنین به 
گفته عضو هیئت مدیــره انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان آبمیوه و کنســانتره ایران، مصرف 
داخلی آبمیوه هم مانند خیلی از مواد غذایی دیگر 

در پی شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است.
وی در ادامــه با اشــاره به مشــکالت واحدهای 
تولیدی به دلیل مشکالت عدیده ناشی از تحریم ها 
و اخیرا هم شــیوع ویــروس کرونــا، تصریح کرد: 

تولیدکنندگان از دولت توقع بســته های حمایتی 
از جمله یارانه در نرخ سوخت مصرفی و آب و برق، 
تخفیــف در مالیات و عوارض گمرکــی و افزایش 
فرصت بازپرداخت وام های بانکی و تخفیف در نرخ 

بیمه کارگران را دارند.
به گفته شمس مولوی، در ایران پتانسیل صادرات 
و ارزآوری بسیار  باالیی در زمینه آبمیوه و کنسانتره 
وجود دارد،  بــه طوری که یک بشــکه آبمیوه انار 
می تواند حدود 15 برابر نفت ارزآوری داشته باشد 
کــه از این نظر یــک محصول اســتراتژیک مانند 
زعفران و پســته به حســاب می آید. بر اساس این 

گزارش، توان تولید ســاالنه 300 تا 400 هزار تن 
کنســانتره در کشــور وجود دارد، اما به دالیلی از 
جمله کمبود سرمایه، بازار مصرف و مواد اولیه در 
حال حاضر حدود ۸0 هزار تن کنسانتره در کشور 
تولید و حدود نصف آن صادر می شود، اما در بخش 
آبمیوه مصرف داخل بیشتر از صادرات است. با این 
وجود سرانه مصرف آبمیوه در ایران نهایتاً در سالی 
که مشــکالت اقتصادی کمتر باشد به 11 لیتر در 
سال می رســد و با باال گرفتن مشکالت اقتصادی 
مصرف آبمیوه هم کمتر می شود، اما در کشورهای 

اروپایی 35 تا 40 لیتر در سال است.
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 ۹۳ درصد صادرات زعفران
بصورت خام است

قیمت صادراتی ۷۵ درصد کاهش یافت
الزام تایید اهلیت صادرکنندگان

 رییس هیات مدیره 
صندوق توســعه صادرات 
زعفــران اظهار داشــت: 
زعفــران ما به ۵۰ کشــور 
صادر می شــود که در این 
میان به چند کشــور مانند 
هنگ کنگ، امارات متحده 
عربــی، اســپانیا، تایوان و 
سایر کشورهای اروپایی و 
آسیایی بصورت خام است.

علی شریعتی مقدم در مورد وضعیت بازار 
زعفران اظهار داشت: میزان تولید در ایران 
از ۱۴۰ هکتار زعفــران نزدیک به ۵۰۰ تن 
اســت و حدود ۳۰۰ تن آن صادر و ۸۰ تن 
آن به مصرف داخلی می رســد البته بخشی 
آن به عنــوان کاالی ســرمایه ای نزد مردم 

قرار می گیرد.
 وی در ادامه توضیــح داد: به دلیل اینکه 
زعفران تولید انحصاری کشور است وضعیت 
صادرات مناسب و خوبی دارد. اما در دو سال 
گذشته به دلیل مشکالتی که برای صادرات 
وجود داشته گاهی با کاهش صادرات روبرو 
بوده ایم، به خصوص صادرکننده های اصلی 
و شــرکت های معتبر و بسته بندی به دلیل 
محدودیت هــای ارزی و قوانینی که وجود 
دارد و مشکالتی که حاکم بر صنعت است، 
نتوانسته اند از سهم خود در بازار دفاع کنند و 
با مشکالتی مانند کاهش تولید، بسته بندی 

و صادرات روبرو بوده ایم.
شــریعتی مقــدم در ادامه با اشــاره به 
پیشــرفت هایی که در صنعت بســته بندی 
ایجاد شده، اضافه کرد: خوشبختانه صنعت 
بسته بندی در کشــور پیشرفت کرده است، 
ده ها واحد این ســرمایه گــذاری را انجام 
داده اند و  ماشین آالت پیشرفته هم وجود 
دارد. اما فضای کسب و کار در کشوری مانند؛ 
اسپانیا و کشــورهای دیگر  به مراتب بهتر 
اســت، زیرا روابط بین المللی آنها هم مزید 
بر علت اســت تا در بازارهای نهایی کاالی 
خود را به راحتی صادر کنند و پول خود را 

دریافت کنند. اما در ایران 
این مشکالت بســیار زیاد 
اســت و باعث شده بخش 
عمده زعفــران ایران یعنی 
۹۳ درصد صادرات کشور به 
صورت خام باشد که مقام 
معظم رهبری نســبت به 
این موضوع ایراد داشــتند. 
به همین جهت مســئولین 
به دنبال راهکارهایی برای 

فروش با افزایش ارزش افزوده  هستند.
 رییس هیــات مدیره صندوق توســعه 
صادرات زعفران ادامه داد: متاسفانه قیمت 
صادراتی زعفران به یک چهارم تقلیل پیدا 
کرده است و موضوعی که حائز اهمیت است 
آنکه تایید اهلیت صادرکنندگان از  دو سال 
گذشته از طریق شــورای ملی زعفران آغاز 
شده اســت تا صادر کننده هایی که دارای 
اهلیت هســتند انجام دهند. به طوری که 
بر روی واحدهای تولیدی متمرکز شــود و 
دالل ها نتوانند صادرات زعفران از کشورهایی 
نظیر چین، امارات و اسپانیا انجام دهند و یا 
به صورت کارمزدی برای آنها فعالیت کنند. 
این مشــکل باعث کاهش قیمت زعفران به 
کمتر از  یک پنجم تا یک چهارم در طی ۳ 
سال گذشته شده و متوسط قیمت آن تقریبا 
به ۲۵۰ یورو رسیده است. البته مسئولین در 
پی این موضوع هستند، اما این پیگیری هایی 
که در ۳ دهه انجام شده است متاسفانه تداوم 

نداشته است.
 وی در خاتمــه اضافه کرد: مــا در تولید 
رقیب نداریم و تقریبا انحصاری است البته 
بیش از ۳۰ کشــور به تولیــد زعفران روی 
آوردند. در مسائل جانبی مانند بسته بندی 
و برندسازی کشورهای مختلف اقداماتی در 
دســت دارند. زعفران ما به ۵۰ کشور صادر 
میشود که در این میان به چند کشور مانند 
هنگ کنگ، امارات متحده عربی، اســپانیا، 
تایوان و سایر کشــورهای اروپایی و اسیایی 

بصورت خام است.

اولین کنگره ملی صنعت گوشت رییس هیات مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران:
برگزار می شود

 اولین کنگره ملی صنعت گوشــت توسط انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی در تاریخ 

13 و 14 آذرماه برگزار میشود.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، دبیرانجمن صنفی 
صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور گفت: کنگره 
ملی صنعت گوشت، توســط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور با مشارکت دانشگاه ها، 
اســاتید، ارگانهــای دولتی و تشــکل های بخــش خصوصی، 
پژوهشگران و فعاالن عرصه تامین، تولید، عرضه، طبخ گوشت 
که طبق توصیف سازمان FAO )سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد( شــامل گوشت ســفید، قرمز و آالیش خوراکی و 

فرآورده های آن می باشد، برگزار می گردد.
دکتر مسعود رسولی افزود: در این کنگره محورهای موضوعی 
مقاالت پژوهشی و تکمیلی که توسط محققین، پژوهشگران و 
دانشجویان به صورت پوستر و سخنرانی ارائه می گردد پیرامون 
کیفیت، سالمت و بهره وری از مزرعه تا سفره )گوشت و فرآورده 

های گوشتی( می باشد.
رسولی همچنین در ادامه گفت: کارگاه های جانبی و همچنین 
سمپوزیوم های موضوعی که در طول سال برگزار می گردد و نیز 
جلسات شورای سیاست گذاری و مشورتی و همچنین کمیته 
علمی ارتباط این طیف گسترده و پیوسته را ارتقا دهد و کنگره 

در سال های بعد به کنگره بین المللی تبدیل شود.
بر اســاس تصمیمات اخذ شده از جانب کمیته علمی و ستاد 
اجرایی ، برگزاری کنگره ملی صنعت گوشت در روزهای 13و 

14 آذر ماه سال جاری در تهران برگزار می گردد.
همچنین با توجه به شــیوع بیماری کرونا در سطح کشور ، 
تغییر تاریخ برگزاری ، به تعویق افتادن و یا بصورت غیرحضوری 
برگزاری کنگره در ماه های آینده به وسیله ستاد اجرایی اعالم 

می گردد.
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خبـر

دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات 
مدیره خانــه صنعت، معــدن وتجارت 
جوانان تهران، رئیس هیات مدیره تعاونی 

تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور

قاچاق ۳۴ هزار تن شیرخشک مازاد به کشور های همسایه
مدیر عامل اتحادیــه تعاونی هــای تولیدکنندگان 
فرآورده هــای لبنی گفــت: هم اکنــون 34 هزار تن 
شیرخشــک در کارخانه ها دپو شده که قاچاقچیان در 

حال صادرات این کاال به پاکستان هستند.
علی احسان ظفری افزود: طبق راستی آزمایی صورت 
گرفته از سوی تشــکل ها 54 هزار تن شیر خشک در 
کشــور موجود بوده که فقط از این میزان20 هزار تن 
آن مجوز برای صادرات از سوی ستاد تنظیم بازار صادر 

شده اســت.وی اضافه کرد: قرار بر این بود برای بقیه شیر خشک دپو شده در 
قالب کمیته ای با حضور تشــکل های مربوطه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 
صمت و سازمان حمایت تصمیم گیری شــود.مدیر عامل اتحادیه تعاونی های 
تولیدکنندگان فرآورده های لبنی گفت: از آن زمان تاکنون دو ماه گذشته، اما 
متاسفانه مجوزی برای صادرات این میزان شیر خشک باقی مانده صادر نشده 
است.وی افزود: این میزان شیرخشک دپو شده موجب سوء استفاده قاچاقچیان 

شده است.ظفری ادامه داد: قاچاقچیان بدون پرداخت 
هیچ گونه عوارضی بــا قیمت های عجیب و غریب این 

کاال را با پاکستان قاچاق می کنند.
وی گفت: واحد های تولیدی این شــیر خشک را با 
قیمت تمام شــده باال تولید کرده اند که اکنون باید با 

قیمت های پائین تر به قاچاقچیان تحویل دهند.
مدیر عامل اتحادیــه تعاونی هــای تولیدکنندگان 
فرآورده هــای لبنی افــزود: منافع ایــن کاال به جیب 
قاچاقچیان ریخته می شــود و در برابر آســیب آن متوجه صنعت دامپروری و 

لبنیات کشور خواهد بود.
وی اضافه کرد: شیر خشــک صادراتی به قیمت 35 تا 36 هزار تومان تحویل 
پاکستان می شد، اما در شــرایط حاضر قاچاقچیان شیر خشک را به قیمت 22 
تا 24 هزار تومان از داخل خریداری و صادر می کنند و در عمل سود هنگفتی 

به جیب می زنند.

وازه ورود به بازارهای جهانی صنعت غذا در
توسعه روابط سیاسی با کشورهای مختلف جهان 
که در دولت یازدهم آغاز شــد باعث ســهولت در 
تامین مواد اولیه و ورود به بازار رقابتی شده است. 
صنعت غذا در ایران خصوصی ترین صنعت  است و 
دولت باید نقش خود را در این زمینه کاهش دهد 
و اختیارات بیشــتری در تولیــد و اداره بنگاه های 
اقتصادی برای بخش خصوصی قائل شــود چرا که 
هر چه بخش خصوصی نقش بیشتری داشته باشد 

صنعت موفق تر خواهد بود.
 حمایت از تولید داخلی و توجــه به صنعتگران 
ایرانی از مهم ترین عوامل برای ایجاد اشتغال پایدار 
و افزایش بهره وری داخلی اســت. کیفیت کاالی 
ایرانی در مقایسه با کاالی کشورهای صنعتی تفاوت 
چندانی ندارد و تالش برای افزایش دانش فنی در 
صنعت بسته بندی عاملی برای از بین رفتن فاصله 
های موجود می تواند باشد. برجام اثرات مثبتی در 
بازار داخلی و خارجــی محصوالت و صنایع غذایی 
داشته است به گونه ای که در زمان تحریم ها تولید 
کنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز شان که 
باید از خارج وارد می شــد با مشکالت عدیده ای 
مواجه بودند در حالی کــه پس از امضای برجام نه 
تنها این مشــکل برطرف شد بلکه دروازه بازارهای 
جهانی به روی ما باز شــد و اکنون قدرت انتخاب 
بیشتری داریم این عامل سبب شد تا رقابت در بازار 

افزایش پیدا کند.
با پیوســتن ایران به ســازمان تجــارت جهانی 

)WTO( و به وجود آمدن رقابت بیشــتر باید به 
مسئله توجه کرد که صنایع وابسته به مواد غذایی 
همچون صنعت بسته بندی شرایط خوبی ندارد و 
کاالی تولیدی آنها از نظر رقابت در بازارها جهانی 
کیفیت مناسب ندارند. این مســئله فقط به بسته 
بندی بر نمی گردد و بســیاری از حوزه ها شرایط 
مشابه دارند. از این رو شــاید پیوستن به سازمان 
تجارت جهانی اتفاق خوبی نباشد. همچنین الزمه 
افزایش رقابت حتما پیوســتن به این نهاد نیست. 
می توان کاالی خوب تولیــد کرد و از طریق توزیع 

مناسب با رقبا رقابت نمود.
یکی از مشکالت این صنعت کمبود نقدینگی برای 
اصالح زیرساخت ها و خرید دســتگاه های بسته 

بندی نوین می باشد.
صنعت غذا نیازمند اصالح ساختارها و ماشین آالت 

بسته بندی مدرن اســت و رفع این مشکالت هم، 
سرمایه گذاری های ســنگین می خواهد که بدون 
کمک بانک ها مقدور نیست. بانک ها برای حمایت از 
تولید باید تسهیالت را با احتساب تعرفه های تولید 
در اختیار صنعت غذا بگذارند نه اینکه تعرفه تولید 

مواد غذایی را مانند دیگر صنایع ببینند.
باید از بنگاه هــای زودبــازده و تولیدکنندگان  
کوچک حمایت کنیم و به آنها اهمیت دهیم. جدی 
گرفتن چنین نهادهایی باعث ارتقا جایگاه ایران در 

منطقه خواهد شد.
با باز شــدن دروازه هــای واردات بــه روی بازار 
کشورمان بر اســاس قوانین تجارت جهانی، عرصه 
برای رقابت برای تولیدکنندگان داخلی تنگ تر می 
شود و محصوالت خارجی با توجه به رنگ و لعاب، 
کیفیت باال و صرفه اقتصــادی برای مصرف کننده 

مورد استقبال بیشتری است.
بنابرایــن تولیدکنندگان داخلی مــا باید هر چه 
بیشتر بر کیفیت تولیدات خود بیفزایند و هزینه های 
تولید خود را کاهش دهند تا عــالوه بر حضور در 
بازارهای جهانی مردم کشــورمان نیز از تولیدات 

داخلی حمایت کنند.
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وانیل و کاربردهای آن
 تهیه کننده : مهندس بهزاد امیرخیزي

کارشناس ارشد صنایع غذائی و مسئول فنی سالن تولید مارشمالو 
گروه صنعتی نجاتی

مقدمه
وانیل طعم دهنده طبیعی است که از گیاه ارکیده 
)Vanilla Planifolia ( بدست می آید.  پس از 
پایان عمر گلهای وانیل، لوبیا تشکیل شده، بزرگ 
می شود و می رســد. پیله لوبیای وانیل در خودش 
میلیون ها دانه وانیل را جای داده است.گل ارکیده 
حدود 60 گونه متفاوت دارد که تعداد کمی از این 
گونه ها، برای اســتخراج وانیل مناسب هستند.به 
 )Vanilla Orchid( این گونه ها، وانیــال ارکید
می گویند. این گیاه دارای پایه ای رونده بوده بومی 
جنگلهای مرطوب قاره آمریکا اســت. دانه های این 
گیاه را پس از فــرآوری تخمیــر می کنند تا عطر 
مطبوع آنها بیرون بیاید و عموماً بصورت پودر یافت 
می شــود و در بعضی موارد آنرا با الــکل اتیلیک و 
آب مخلوط کرده کــه بصورت عصاره وانیل به بازار 
عرضه می شود که عموماً حاوی 35٪ الکل می باشد. 
عصاره وانیل ممکن است دارای شکر، شربت ذرت 
یا پروپیلن گلیکول نیز باشــد. معروفترین کاربرد 
این گیاه در ایران در شیرینی پزی و ساخت بستنی 
است. سرخپوستان توتوناک سازندگان اولیه وانیل 
بودند. وانیل پس از زعفران گران قیمت ترین ادویه 

است.
 اشکال مختلف عرضه وانیل طبیعی:

Vanilla paste: خمیر وانیل
Vanilla beans: لوبیا یا غالف وانیل

Vanilla extract: عصاره وانیل
تاریخچه:

وانیل برای اولین بار در قرن شــانزدهم میالدی 
توسط آزتک ها استفاده می شد. فاتحان اسپانیایی، 
در سراســر آمریکای میانه و مکزیــک مردمانی را 
یافتند که از وانیل در نوشــیدنی ها و غذاهایشــان 
استفاده می کردند. پس از آن وانیل به اسپانیا آورده 
شد و برای طعم و عطردهی یک نوشیدنی شکالتی 
استفاده شــد. این نوشــیدنی از مخلوط دانه های 
کاکائو، وانیل، ذرت، آب و عســل درست شده بود. 
دامنه مصرف این نوشیدنی به انگلستان، فرانسه و در 
اوایل قرن هفدهم میالدی به کل اروپا گسترده شد. 

مواد مؤثر:
دانه های وانیل حاوی 2-1 درصــد وانیلین )4- 

هیدروکسی، 3- متوکسی بنزالدهید( است. بخش 
عمده عطر و طعــم وانیل به دلیــل وجود ترکیب 
وانیلین، در آن است. اسید وانیلیک، پی هیدروکسی 
بنزوئیک آلدهید، تانن، پلی فنول، اسیدهای آمینه 

آزاد و رزین سایر ترکیبات این گیاه هستند. 
هم اکنون، ماداگاســکار بزرگترین تولیدکننده 
وانیل در جهان است و محصول تولیدی این کشور، 
به نام وانیل بوربون ماداگاســکار شناخته می شود. 
پس از ماداگاسکار، اندونزی و مکزیک به ترتیب در 

رتبه های دوم و سوم تولید وانیل قرار دارند.
وانیــل یکی از ادویه جات گران قیمت اســت که 
به طور گســترده ای استفاده می شــود. محبوبیت 
این ادویه به دلیل عطر و طعم دل پذیر آن اســت. 
عطر دل پذیر و طعــم وانیل آن را به عنصر ضروری 
در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ها تبدیل کرده 
است و اغلب در تهیه دسرها، پودینگ ها و شیرهای 
طعم دار و ... مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از 
آن برای شیرین کردن و طعم دادن به قهوه، ماست، 
بستنی، نوشابه ها، کیک ها و مواد غذایی پخته شده، 
استفاده می کنند.این ادویه در علم آروماتراپی نیز 
طرفداران خــاص خــود را دارد. در طب معاصر از 
آن برای درمان تب و تقویت میل جنسی استفاده 
می شود و از آنجایی که دارای خواص آنتی اکسیدانی 

است، با رادیکال های آزاد بدن مبارزه می کند.
در ایران وانیل را به شــکل پودر سفید و تقریباً 
گران قیمتی می شناسند و از آن استفاده می کنند. 
این پودر در اصل محصولی شــیمیایی است به نام 
»وانیلین« که بر اساس بو و مزه وانیل اصلی تهیه 
و تولید می شود و به مقدار زیاد و با قیمت ارزان در 
اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. وانیلین تنها 
یکی از 36 بوی گوناگون وانیل را دارد. وانیل اصل 
به شکل یک چوبه یا غالف باریک سیاه رنگ است 
که باید آن را به وســیله یک چاقوی تیز شکافت و 
با پشــت چاقو خمیر درون آن را درآورد و داخل 
ســس ها یا خمیرها ریخت.از دیدگاه طب سنتی 
وانیل نیز همچون دیگر ادویهها دارای ویژگی های 
خاص خود است. تأثیر وانیل بر روی سیستم عصبی 
و مغز انســان موجب کاهش ترس و افسردگي مي 

شود.

وانیل و سالمت پوست
پوســته وانیــل دارای 
دانه هــای ریــز معطری 
است که در شیرینی پزی 

و ســاخت لوازم آرایشــی کاربرد دارد. این 
دانه هــا دارای مولکول هایی هســتند که در جوان 
 ماندن و شــادابی و طراوت پوســت موثر اســت.
در گذشــته از وانیل تازه برای مراقبت های پوستی 
در مقابل نور خورشید استفاده می کردند. تحقیقات 
نشان می دهد که دانه های وانیل دارای مولکول هایی 
هستند که برای پوســت خاصیت التیام بخشی و 

ترمیمی دارند.
بر اساس آزمایشات، مولکول های وانیل عملکرد 
پوســت را تحریک می کنــد و باعث تســریع در 
رشد پوســت می شــود. متخصصان اظهار کردند: 
مولکول هــای وانیل در انســجام پوســت، فرآیند 
جذب آب، طراوت، تازگی و استحکام پوست موثر 
هستند.به گفته متخصصان، وانیل در تمام دنیا در 
درمان های پیری پوســت کاربــرد دارد. از ترکیب 
وانیل با روغن کنجد یا آفتابگردان خمیری بدست 
می آید که از خشکی پوست جلوگیری کرده و باعث 

نرمی و لطافت آن می شود.
از دیگر خواص این ادویه می تــوان به موارد زیر 

اشاره کرد:
 جلوگیری از پوسیدگی دندان

 درمان درد و زخم معده
 غلبه بر حالت تهوع و استفراغ

 کمک به کاهش وزن 
 کاهش اضطراب و افسردگی و استرس

 پیشگیری از انواع سرطان، به خصوص کاهش 
خطر ابتال به سرطان سینه

 بهبود اختالالت عصبی، مثل بیماری آلزایمر و 
پارکینسون

 پیشگیري از آلرژی
 درمان سرفه

 کاهش التهاب ناشی از تشنج و تب
پودر وانیــل در انواع محصوالت گــروه صنعتي 
نجاتي  نظیر انواع کیک، کرم ها و بیسکویت جهت 

ایجاد عطر و طعم مطلوب استفاده مي شود
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خبـر

در نشست اخیر کمیسیون کشاورزی اتاق ایران مطرح شد؛

 رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق ایران خواستار 
پیگیری رفع مشــکالت ارزی و تعدیل قیمت های پایه 
صادراتی، تسهیل تخصیص ارز برای تأمین انواع نهاده، 
سم و کود و اصالح زنجیره ارزش و تأمین مالی در حوزه 

کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی شد.
اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در نشستی با 
حضور معاون صنایع تبدیلی و کسب وکارهای وزارت جهاد 
کشاورزی به بیان مشکالت و دغدغه های خود پرداختند. 
عدم تخصیص و تأمین به موقع منابع ارزی موردنیاز واردات 
انواع سموم کشاورزی، نبود حمایت الزم از صنایع تبدیلی، 
اختالالت ناشی از سامانه بازارگاه و نبود سیستم حمل ونقل 
مناسب و یخچال دار برای صادرات محصوالت فسادپذیر، 

مسائلی بودند که در این نشست مطرح شدند.
در ابتدای این نشســت علی شــریعتی مقدم، رئیس 
کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به آنچه در جلسه 
رئیس، هیات رئیسه اتاق ایران و جمعی از صادرکنندگان 
با رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد، اظهار امیدواری کرد 
که متناســب با وعده های داده شده، مسئله قیمت پایه 
صادراتی انواع محصوالت در سال 97 و 9۸ حل شود چراکه 
در حال حاضر بدهی غیرواقعی ارزی برای صادرکنندگان 
ایجاد شده است. بر اساس اظهارات او اگر امروز به کمیته 
نرخ گذاری مراجعه کنیم، جدا از تعیین نرخ پایه صادراتی، 
نرخ ارز 30 درصد پایین تر از نرخ بخشنامه مصوب بانک 
مرکزی محاسبه می شود. این رویه موجب شده در روند 

قیمت گذاری 30 درصد تعهد کاذب به وجود بیاید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعلیق کارت های 
بازرگانی و خروج صادرکنندگان حرفه ای از میدان صادرات 
و در نتیجه ورود عده ای دالل به این جرگه را از پیامدهای 

اصلی وضعیت کنونی دانست.
شریعتی مقدم خاطرنشان کرد: رئیس کل بانک مرکزی 
پس از بحث های مطرح شده در آن نشست، موافقت کردند 
تا با نامه وزیر اقتصاد درباره تعدیل قیمت های پایه صادراتی 
موافقت کنند. این فعال اقتصادی در ادامه درخواست کرد: 
برای آن تعداد از کسب وکارهای کوچک و متوسط که به 
دلیل فشارهای اقتصادی موفق نشدند تعهدات ارزی خود 
را به طور کامل ایفا کنند، برای سال 97 نیز مانند سال 9۸ 

و 99 معافیت مالیاتی در نظر بگیرند.
در ادامه عدم تخصیص و تأمین ارز موردنیاز واردات انواع 
سموم موردنیاز در کشاورزی از سوی مسعود گیل آبادی، 
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم ایران 
مطرح شد. به اعتقاد او اگر سموم در فصل و زمان خود در 
اختیار کشاورز قرار نگیرد، محصوالت کشاورزی از بین رفته 

و در فصل برداشت با کمبود مواجه خواهیم شد.
بر اســاس اظهارات او از دی ماه سال گذشته تا امروز 
یک ششم ارز موردنیاز این حوزه تخصیص داده شده که 

متأسفانه بیش از 25 درصد این ارز هم تأمین نشده است. 
نیاز ارزی این حوزه، ساالنه برابر با 250 تا 300 میلیون دالر 
است که درخواست می کنیم تأمین ارز به طور مستقیم 

توسط بانک مرکزی انجام شود.
مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام و طیور 
ایران نیز از رفتارهای سلیقه ای با کارخانه های خوراک دام 
و نبود حمایت الزم از این بخش انتقاد و درخواست کرد 
برای شفاف شدن فرآیند تخصیص ارز، اطالعات و روند 
کار به صورت دقیق اطالع رسانی شــود. به باور او وجود 
بروکراسی های پیچیده موجب شده تا واردکنندگان برای 

طی مسیر و دریافت ارز با مشکالتی روبه رو شوند.
این فعال اقتصادی همچنین درخواست کرد تا قوانین و 
فرآیند ورود موقت تسهیل شود تا رغبت برای استفاده از 

این شیوه افزایش یابد.
محسن احتشام، رئیس شــورای ملی زعفران از باقی 
ماندن بخش قابل توجهی از تولیدات زعفران در دســت 
کشــاورز به دلیل دخالت های بی مــورد دولت در کنار 
تصمیم گیری های نادرست سخن گفت و تأکید کرد: دولت 
و تصمیم ســازان حتماً در هنگام تصمیم گیری، نظرات 

بخش خصوصی و تشکل های هر بخش را دریافت کنند.
به اعتقاد او سرمایه گذاری های خوبی در حوزه برندسازی 
و ایجاد زنجیره ارزش برای زعفران انجام شــده اما چون 
حمایت الزم وجود ندارد، فعاالن این بخش با مشکالت 
زیادی روبه رو هستند. در ادامه این نشست دغدغه های 
ناشی از فعالیت سامانه بازارگاه و ایجاد امکان فعالیت های 
رانتی در کنــار آن، نبود امکانات الزم برای اســتفاده از 
تکنولوژی های جدید در صحنه تولید به دلیل باال رفتن 
نرخ ارز و در نهایت غیررقابتی شدن محصوالت تولیدی و 
از بین رفتن بازارهای صادراتی، از سوی اعضای کمیسوین 

کشاورزی تشریح شد.
امید گیالن پور، معاون صنایع تبدیلی و کسب وکارهای 
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به آنچه در این نشست 

عنوان شد از آغاز پروسه اصالح قیمت های پایه صادراتی 
خبر داد و از همه انجمن ها خواست تا درخواست خود را 
برای اعمال این اصالحات به دفتر این معاونت ارسال کنند.

وی همچنین از پیگیری برای رفع مشکالت و نواقص 
سامانه بازارگاه خبر داد و گفت: این کار در اسرع وقت نهایی 
می شود. همچنین پیگیر هستیم تا سامانه به گمرک نیز 
متصل شــود و روند ترخیص نهاده و اعالم آن در تابلوی 

اصلی سامانه و عرضه آن سریع تر انجام شود.
گیالن پــور در بخش دیگری از ســخنان خود درباره 
تخصیص ارز برای نهاده دامی یادآور شد: اولویت تخصیص 
ارز در این بخش با تولیدکنندگان است. البته روند به این 
ترتیب است که هیچ گونه اولویت شرکتی یا اتحادیه ای 
در این بخش نداریم و اولویت ها تنها بر اساس کاال تعیین 
می شود. در مرحله بعد اولویت با تولیدکننده و سپس بر 
اساس ترتیب ثبت سفارش ها خواهد بود. در این جلسه 
محمود بازاری، معاونت توســعه صادرات کاال و خدمات 
سازمان توســعه تجارت نیز حضور داشت و از پیگیری 
برای اصــالح قیمت های پایه صادراتــی خبر داد. طبق 
مصوبه دولت این کار بر اساس یک فرمول انجام می شود 
و می توان هر دو مــاه آن را به روز کرد. ضوابط اجرای این 
مصوبه باید توسط گمرک مشخص شود. از طرفی پیگیر 
بازنگری در شــیوه بازگشــت ارز صادرکنندگان حوزه 
محصوالت کشاورزی هستیم. وی ادامه داد: در این بخش 
پیشنهادهایی تهیه کردیم که در شورای عالی صادرات 
مطرح خواهیم کرد البته نامه ای هــم در این مورد برای 
رئیس جمهور فرستادیم و امیدواریم مورد توافق قرار گیرد.

در جمع بندی این نشست رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق ایران درخواست کرد تا رفع مشکالت ارزی و تعدیل 
قیمت های پایه صادراتی، تسهیل تخصیص ارز برای تأمین 
انواع نهاده، سم و کود و اصالح زنجیره ارزش و تأمین مالی 
در حوزه کشاورزی به عنوان ســه اولویت در دستورکار 

وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

قیمت های پایه صادراتی محصوالت کشاورزی تعدیل شود
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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 90000 )نود هزار( تومان

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

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

اشتراک یک ساله
تهران 300000 )سیصد هزار( تومان

شهرستان 360000 )سیصد و شصت هزار( تومان
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