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سرمقاله

روز ملی نان

بسمهتعالی
بی تردید غذای غالب در سراسر دنیا چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت و چه از نظر تنوع نان می باشد .نانی که به نوعی به آن تقدس و
احترام داده شده است و در فرهنگ ما اگر خرده نانی در زمین افتاده باشد آنرا برداشته و در جای مناسبی قرار می دهند و نیز رسم بر این بوده که
نان را پس از خرید نه در کیسه و زیردست که بردست وباالی شانه قرار دهند و این از اهمیت وجود نان خبر می دهد .بعالوه نان از هیدروکربوهای
پیچیده است و باهضم تدریجی آن انرژی الزم را برای تحرک به انسان می بخشد و برخالف هیدروکربورهای ساده و نیز مواد پروتئینی مصرف
آن برای انسان زیان بخش نیست.
از سوی دیگر گیاهی است که با یک شخم ساده و دانه پراکنی و با چند آبیاری (اگر دیم نباشد) محصول می دهد و اگر سرزمین های وسیع و با
بارانی مناسب باشد در هزاران هکتار براحتی و بدون مشکل محصول می دهد مانند آنچه در کانادا ،برزیل یا استرالیا روی می دهد.
این ویژگی ها به نان این ویژگی را می دهد که کوچک و بزرگ  ،فقیر و غنی از آن برای تغذیه بهینه استفاده کنند هرچند در کشور ما علیرغم
پخت نان های قدیمی سنتی در پخت نان دستکاری های منفی مانند اضافه کردن جوش شیرین یا نمک زیاد باب شده است و نیز نان های بسیار
نازک و باصطالح شبه فتوکپی پخت می گردد در حالیکه نان باید حداقل  20دقیقه در تنور بماند تا فعل و انفعاالت الزم درون آن برای تبدیل
آرد به نان رخ دهد و ازهمه بدتر آنکه برخی مردم اضافه نان خود را به زباله دان سرازیر می کنند.
بی جهت نیست که یک روز را بعنوان روز جهانی نان تعیین کرده اند اما همین نان مفید و سهل الوصول و فراوان در دنیا دور از دسترس بسیاری
از ابناء بشر در کشورهای مختلف است .افرادی که بزحمت امکان سدجوع خود را دارند .بسیاری از این افراد در آفریقا ،هند ،کره شمالی جمعیت
میلیونی را تشکیل می دهند .اگر روز جهانی نان وجود دارد پس باید جهان از نان بهره ببرد .در کشور ما اهمیت نان بحدی است که در رژیم
قبل از انقالب نخست وزیر مستقیما به کار نان نظارت می کرد و در دوران دفاع مقدس علیرغم آنکه برخی کاالهای سهمیه بندی شده بود هرگز
کمبود نان در کشور دیده نشد و این به آن دلیل است که نان همراه با اندکی مخلفات می تواند غذای کاملی برای انسان ایجاد نماید .صد البته
تالش های بسیاری برای خودکفائی ایران در امر تولید گندم و اصالح پخت نان بعمل آمده است که الزمست بخصوص در امر شیوه های بهره
برداری از بذر و زمین و آب در کشت گندم تجدید نظر صورت گیرد .روز جهانی نان بسیار گرامیست و به معنی آنست که جهان باید به نان
دسترسی داشته باشد و این از نظر شریعت محمدی و قرآن کریم هرگز پوشیده نبوده است و بسیار به رفع گرسنگی ابناء بشر تاکید گردیده است.
امید است اندیشه جهانیان و همه رهبران سیاسی دنیا بر اهمیت روز جهانی نان واقف شده و در جهت عملی شدن آن تالش نمایند.
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مدیرکل دفتر هماهنگی صــادرات محصوالت
کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت
ایران گفت :صادرات محصوالت شیرینی ،شکالت
و فرآوردههای غالت در  ۶ماهه نخســت ســال
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش
ارزشــی ۱۲درصدی و افزایش وزنی  ۱۸درصدی
داشــته اســت .به گزارش پایگاه خبری صنعت
غذا و کشاورزی ،به نقل از ایلنا؛ محمود بازاری با
اشاره به اهمیت ویژۀ شیرینی و شکالت در صنایع
غذایی و صادرات گستردۀ آن به دنیا ،اظهار داشت:
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در  ۶ماهه نخست سال جاری
صورت گرفت :افزایش ۱۲
درصدی صادرات محصوالت شیرینی
و شکالت و فرآوردههای غالت

صنعت شیرینی و شــکالت ایران با بهرهگیری از
ظرفیت خوبی که دارد میتواند در شرایط حساس
کنونی اهداف اقتصاد ملــی و مقاومتی را محقق
ســازد .وی افزود :صنعت شــیرینی و شکالت
کشور در سالهای اخیر علیرغم مشکالت پیش رو
توانسته است محصوالت خود را از لحاظ کیفیت
محصول و بستهبندی به استانداردهای روز جهانی
برساند و جایگاه ویژهای در فرامرزهای جمهوری
اســامی ایران پیدا کند .بــازاری ضمن معرفی
کشورهای عراق ،افغانستان ،پاکستان ،آذربایجان،
ســاحل عاج ،امارات و برخی کشــورهای آسیای
میانه و اتحادیــه اروپا به عنوان عمــده بازارهای
هدف صادراتی این محصــوالت گفت :برندهای
مطرح و بزرگ ایرانی در کشورهای مختلف وجود
دارند که ســهم آنها در بازارهــای بینالمللی و
منطقهای قابل توجه است .مدیرکل دفتر هماهنگی
صادرات محصوالت کشــاورزی و صنایع تبدیلی
بیان داشت :برندهای شیرینی و شکالت ایرانی در
حال شناخته شدن در دنیا است و با برنامه ریزی
هدفمند میتوانند محصوالت خود را محصوالت
با شرکتهای بزرگ خارجی در انگلیس ،آمریکا،
بلژیک و سوئیس محک بزنند .وی با اشاره به روند
رو به پیشرفت صنعت شیرینی و شکالت کشور،
ادامه داد :در راســتای این پیشــرفت محصوالت
با کیفیتتری تولید شــده و توسعه هرچه بیشتر

صادرات این محصوالت نیازمنــد تنوع و ارتقای
بستهبندی با در نظر داشتن استانداردهای جهانی و
بهداشتی باالتری است .بازاری در پایان یادآور شد:
امیدواریم در سالهای آتی با حمایتهای دولت و
رفع مشکالت بتوانیم در بازارهای جهانی از جایگاه
بهتری برخوردار شویم.

ورود پیازهای زعفران
«گواهی محدود» به بازار در
سال ۱۴۰۰

نخستین پیازهای زعفران با استاندارد «گواهی
محدود» در سال  ۱۴۰۰وارد بازار ایران می شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی،
از وزارت جهــاد کشــاورزی ،معاون موسســه
21
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تحقیقات ثبت و گواهــی بذر و نهال افزود :تولید
و کشت پیاز زعفران «گواهی محدود» در مزارع،
گامی رو به جلو برای بهبــود کمی و کیفی این
محصول محسوب میشود.
مبصر با اشــاره به این که از ســال ،۹۷
صمد ّ
گواهی محــدود ارقام بومی و محلی در دســتور
کار موسســه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
با هدف حفظ ایــن ارقام در چرخه تولید و بهبود
کیفیت بذر آنها قرار گرفته اســت ،اذعان داشت:
این موسســه آمادگی دارد تا بذر پیاز زعفران را
نیز زیر پوشش نظام «گواهی محدود» قرار دهد.
وی افزود :با گواهی محــدود بذر پیاز زعفران،
کشاورزان از کشــت پیازهای فرسوده و زیرسایز
در مزارع خود فاصله گرفته و به ســمت کشــت
پیازهای با کیفیت و در ســایز اســتاندارد که به
لحاظ فیزیولوژیکــی وضعیت مطلوبتری دارند،
مبصر پیش بینــی کرد که
حرکت می کننــدّ .
آشــنایی کشــاورزان با اثرات مطلوب پیازهای
زعفران «گواهــی محــدود» ،تولیدکنندگان و
موسسه تحقیقات را در کوتاه مدت به این سمت
سوق دهد تا تمام بذرهای پیاز زعفران مورد نیاز
کشور از طریق بذر «گواهی محدود» تامین شود.
وی گفت :اگر در سال  ۲۰هزار هکتار کشت جدید
زعفران در مزارع با مصــرف نزدیک به  ۵تن بذر
در هر هکتار داشته باشیم ،حدود  ۱۰۰هزار تن
بذر پیاز زعفران در سال نیاز است .معاون موسسه
تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اظهار داشت:
با توجه به این که حدود  ۷۰درصد نظارت های
این موسسه بر مزارع تولید بذر از طریق ناظرین
بخش خصوصی انجام می گیرد ،بنابراین ما برای
هر سطحی که تولیدکنندگان مایل به تولید بذر
پیاز زعفران تحت پوشــش نظام گواهی محدود
باشند ،آمادگی نظارت و گواهی داریم.
گواهی بیش از  ۱۰۰۰تن بذر ارقام محلی و
بومی برنج
وی با بیان این که تعــداد قابل توجهی از ارقام
بومــی و محلی برنج ،ســبزی و صیفــی جات و
گیاهان دارویی زیر پوشش نظام گواهی محدود
این موسســه تحقیقاتی قرار گرفته است ،گفت:
سال  ۹۸نزدیک به یک هزار تن بذر ارقام بومی و
محلی برنج تحت برنامه گواهی محدود تولید شد.
مبصــر ادامــه داد :در حال حاضــر بعضی از
ّ
ســبزیجات و صیفی جات بومــی و محلی مانند
گشنیز ،جعفری ،شوید ،و خربزه ارقام بومی ،برخی
گیاهان دارویی مانند زیره و سیاهدانه نیز در نظام
«گواهی محدود» وارد شدند.
Food Industry Magazine
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وی در عین حــال از برنامه ای برای ورود ارقام
محلی و بومی گیاهان دارویی همچون آویشــن،
خارشتر و بابونه به نظام گواهی محدود در صورت
وجود متقاضیان برای کشت خبر داد.

افت  ۴۵درصدی تولید
زیتون؛ نیازی به واردات روغن
زیتون نداریم

رئیس شــورای ملی زیتون گفــت :با توجه به
ســرمای زودرس ،تولید زیتون نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۴۵درصد کاهش یافته است.
مهدی عباســی رئیس شــورای ملــی زیتون
در گفتوگــو با خبرنگار صنعت،تجــارت و
کشــاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران
جــوان ،از احداث پارک لجســتیک زیتون در
راســتای برندســازی محصول خبر داد و گفت:
احداث پارک لجســتیک زیتون در زنجان ارزش
افزودهای بالغ بر  ۶۴میلیــارد تومان برای دولت
و  ۳۲۰میلیارد تومــان برای بخش خصوصی در
بردارد .همچنین  ۴۰۰نفر به طور مســتقیم در
این طرح مشغول فعالیت هستند.
احداث پارک لجستیک زیتون راهی
برای صادرات
او ســرمایه گذاری در این طرح را بالغ بر ۱۱۰
میلیارد تومان اعــام کرد و افزود :بــا توجه به
موافقت استانداری زنجان ،حمل و نقل جادهای،
اتــاق بازرگانی و ســایر ارگانهــا ،وزارت جهاد
کشاورزی موافقت کرده که بحث تغییر کاربری را
 Foodطرح در
که این
در حداقل زمان انجام دهد ،چرا
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برندسازی و صادرات زیتون تاثیر بسزایی دارد.
عباســی با بیان اینکه بی توجهی به برندسازی
زمینه را برای عقب ماندگی نسبت به دیگر رقبا
فراهمکرده اســت ،گفت :این در حالی است که
با برندســازی زیتون در بازارهای هدف میتوان
حرفی برای گفتن داشــت ،چرا که طعم زیتون

اخبار

ایرانی در دنیا زبانزد اســت .رئیس شورای ملی
زیتون ادامه داد :با وجود برخی ظرفیتها امکان
واردات برخی محصوالت در حوزه زیتون ،بسته
بندی و فرآوری و کنسرو زیتون با هدف صادرات
وجود دارد .او از کاهش تولید زیتون در کشــور
خبر داد و گفت :امسال تغییر شرایط آب و هوایی،
سرمای زودرس و ســال ناآور زیتون موجب شد
که محصول زیتون نســبت به مدت مشابه سال
قبل  ۴۵درصد کاهش یابد .این مقام مســئول با
تاکید بر واردات روغــن زیتون بیان کرد :اگرچه
شــورای ملی زیتون مخالف واردات اســت ،اما
برآورد میشود برای نیاز کشــور باید که  ۷تا ۸
هزار تن روغن زیتون وارد شود .عباسی در پایان
با اشاره به اینکه نیازی به واردات زیتون کنسروی
نداریم ،تصریح کرد :امســال حدود  ۴۵هزار تن
زیتون کنسروی در کشور تولید میشود که با این
وجود کسری در تامین نیاز داخل نداریم.

تولید کیت هایی برای
اعالم دقیق تاریخ انقضای
مواد غذایی

معاون پژوهشی موسسه علوم و صنایع غذایی
از ساخت سنسورهایی برای اعالم تاریخ انقضای
مواد غذایی خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبری صنعــت غذا و
کشاورزی ،دکتر پهلوان لو در نشست خبری به
مناسبت روز جهانی امنیت غذایی ،ارتقای سطح
سالمت جامعه را از رسالت های موسسه علوم و
صنایــع غذایی نام برد و افزود :در این راســتا به
منظور پایش سریع مواد غذایی کیت هایی را برای
شناسایی آالینده ها طراحی کردیم ،به گونه ای
که اگر این سنسورها در بسته بندی مواد غذایی
قرار گیرد ،می تواند میزان آالیندگی های موجود
را اندازه گیری کند.
وی ادامه داد :عالوه بر آن کیت هایی را به مرحله

اخبار
ساخت رسانده ایم که با قرار گرفتن بر روی بسته
بندی محصوالت غذایی بــا ایجاد تغییر رنگ در
آن ،قادر به اعالم تاریخ انقضای مواد غذایی است.
پهلوان لو عدم نگهــداری مواد غذایی را از دالیل
افزایش ضایعات مواد غذایی در کشور دانست و
ادامه داد :به منظور رفع این مشکل مرکزی را در
این موسســه با همکاری بخش خصوصی تجهیز
کردیم که در آن با اســتفاده از روش پالسمای
سرد عالوه بر افزایش ماندگاری غذا ،بار میکروبی
آن را کاهش می دهند ،بدون آنکه به ماده غذایی
آسیبی وارد شود.
معاون پژوهشی موسسه علوم و صنایع غذایی
اضافه کرد :عالوه بر آن در این موسسه محصولی
را عرضه کــرده ایم که قادر اســت  ۹۰درصد از
آالینــده های زیســتی را کاهش دهــد که این
محصول برای مواد خام کشاورزی قابل استفاده
است .وی مواد خام کشاورزی را شامل هر گونه
محصول کشــاورزی غیر فرآوری شــده دانست
و ادامه داد :با اســتفاده از این محلــول میوه و
سبزیجات سالم می تواند وارد سبد خانوارها شود.
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رئیس موسســه علوم و صنایــع غذایی با بیان
اینکه سند ملی پایش آالینده های مواد غذایی که
از طرح های کالن ملی است ،به دلیل محدودیت
در اعتبارات در حد سند باقی مانده است ،گفت:
با استفاده از این ســند قادر هستیم تا با کاهش
آالینده های مــواد غذایی ،ســامت جامعه را
تضمین کنیم .به گــزارش پایگاه خبری صنعت
غذا و کشاورزی ،دکتر قدیر رجب زاده در نشست
خبری آنالین با اشاره به اینکه کلیه تحقیقات این

موسسه با هدف کاربردی شدن در صنایع اجرایی
می شود ،افزود :بر این اساس حدود  ۹۷درصد از
بودجه های ما از طریق همکاری با صنایع تأمین
می شود .وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در
کشور ،خاطر نشــان کرد :برای بررسی وضعیت
امنیت غذایی در کشور باید به آمارها توجه کنیم
که آمارهای کشور در این زمینه مربوط به سال
 ۹۷می شود .بر این اساس نســبت هزینه های
خوراکی بــه کل هزینه ها  ۲۴درصد اســت که
این آمار برای کشــورهای پیشرفته بین  ۹تا ۱۴
درصد گزارش شده است .رجب زاده با تأکید بر
اینکه نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه ها یکی
از شــاخص های امنیت غذایی به شمار می رود،
ادامه داد :افزایش این عدد موجب نگرانی از لحاظ
دسترسی مردم به مواد غذایی سالم می شود که
الزم است وضعیت اقتصادی مردم و دسترسی آن
ها به غذای سالم و مفید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی با اشاره به
وضعیت صادرات و واردات کشــور در حوزه مواد
غذایی ،یادآور شد :در برخی از محصوالت مانند
غالت ،گوشت مرغ و میوه جات صادرات داریم،
ولی در محصوالتی مانند روغن و دانه های روغنی
کمتر از  ۲۰درصد در داخل کشور تولید می شود.
وی اضافه کرد :این امر باعث شده است که در
مواردی مانند کنجاله وابســته به خارج باشیم.
کنجاله در تولید گوشت سفید و قرمز موثر است.
مأموریت محققان در حوزه امنیت
غذایی
رئیس موسســه علوم و صنایع غذایی ،سالمت
غذا و امنیت غــذا را از مأموریت های اصلی این
موسســه نام برد و ادامه داد :در این زمینه ما در
حوزه هــای کاهش و اســتفاده از ضایعات مواد
غذایی اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم ،چرا
که بر اساس آمارها علیرغم اینکه ایران یک درصد
جمعیت جهان را دارد ،ولــی دو درصد ضایعات
مواد غذایی به ایران اختصاص یافته است.
وی اضافــه کرد :در ایــن زمینه پــروژه های
مختلفی را اجرایی کرده ایم که از آن جمله می
توان به اســتفاده از ضایعات کارخانجاتی چون
نبات سازی برای تولید الکل اشاره کرد.
رجب زاده تولید مواد اولیه مانند پایدارکننده
ها و استارترها را از دیگر پروژه های این موسسه
نام برد و یادآور شد :عالوه بر آن برای گروه های
خاص مانند بیماران خاص و یا گروه های ســنی
خاص ،جیره های غذایی را تهیه و به بازار عرضه
کرده ایم .به گفته وی ،جیره غذایی برای دانش

آموزان به منظور کاهش کمبــود انواع ویتامین
ها و جیره غذایی برای افراد مســن از جمله این
دستاوردها به شمار می رود .رئیس موسسه علوم
و صنایع غذایی همچنین اضافه کرد :با همکاری
صنایع دفاع نیز جیره غذایی  ۲۴تا  ۴۸ساعته به
ما واگذار شده است که در این پروژه اقدام به تهیه
جیره های غذایی کرده ایم.
تدوین سند ملی آالینده های مواد خام
کشاورزی
رجب زاده ادامه داد :تدوین ســند ملی پایش
آالینده های مواد خام کشــاورزی یکی از طرح
های کالن وزارت علوم اســت که در ســال ۹۳
تصویب و این موسسه به عنوان مجری محوری
انتخاب شد.
وی با بیان اینکه در این پروژه اقدام به تدوین
سندی برای پایش آالینده های مواد غذایی دام،
طیور و انســانی شده اســت ،خاطر نشان کرد:
این ســند با همکاری این موسسه ،وزارت جهاد
کشاورزی و دانشــگاه بقیه اهلل تدوین شد ،ولی
به دلیل محدودیــت اعتبارات ،این پروژه در حد
تدوین یک سند باقی مانده است .رئیس موسسه
علوم و صنایع غذایی خاطر نشــان کرد :این در
حالی است که ما معتقدیم این سند حداقل می
تواند به صورت پایلوت در خراسان رضوی اجرایی
شــود؛ چرا که یکی از معضــات اصلی ما وجود
مواد آالینده غذایی است که اگر این معضل رفع
شود ،محصوالت غذایی با آالینده های کمتر در
دســترس مصرف کننده قرار خواهد گرفت که
ســامت جامعه را نیز دربرخواهد داشت .رجب
زاده این آالینده ها را شــامل باقی مانده سموم،
آنتی بیوتیک ها و هورمون ها نام برد و گفت :هر
چقدر ما در زمینه کاهش آالینده ها تعلل کنیم،
سخت تر می توانیم آن را مدیریت کنیم.
تولید سنسورهای ویژه محصوالت
غذایی
وی از طراحی و تولید کیت های تشــخیصی
برای شناســایی برخی از ترکیبــات موجود در
مواد غذایــی خبر داد و گفــت :ترکیباتی مانند
تتراســایکلین ،نیترید و پروکسیدها در روغن از
جمله مواد آالینده در محصوالت غذایی هستند
که با استفاده از سنســورها می توانیم آن ها را
شناسایی کنیم.
رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی ادامه داد:
اینکه روغن ها تا چه زمانی قابل استفاده است و
ماندگاری آن تا چه زمانی است ،به راحتی قابل
تشخیص نیســت؛ ولی با اســتفاده از این کیت
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رئیس موسسه علوم و صنایع
غذایی خبر داد :تولید جیره
غذایی  ۲۴تا  ۴۸ساعته در کشور/
سرنوشت طرح ملی سند پایش
آلودگی مواد غذایی
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

ها می توانیــم به صورت ســریع و برخط میزان
ماندگاری روغن ها را اعالم کنیم .وی همچنین
تتراسایکلین ها را مواد آالینده موجود در لبنیات
دانست که کیتی برای تشخیص آن ساخته شده
است و به گفته وی این محققان در حال رایزنی
برای واگذاری دانش فنی آن به متقاضیان هستند.

دبیر انجمن واردکنندگان
برنج؛ واردات برنج  ۵۰درصد
کاهش یافت /بدنبال واردات از
تایلند و آمریکای جنوبی هستیم /
قرارداد جدیدی منعقد نشده است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اظهار داشــت:
برنجهای هندی و پاکستانی کیفیت باالیی دارند
و اگر قرار بر واردات با ارز نیمایی باشــد ،قیمتها
چندین برابر میشــود .از همین روی باید به فکر
بازارهای جدید بود تا با قیمت کمتری واردات برنج
تداوم داشته باشد.
مسیح کشــاورز در گفتوگو با ایلنا در رابطه با
آخرین وضعیت واردات برنج اظهار داشت :متاسفانه
قبل از ممنوعیت واردات برنــج تقریبا واردات ما
متوقف شــده بود از همین روی در مقایسه با سال
گذشــته تقریبا  ۵۰درصد کاهش به دنبال داشته
است .در شش ماهه سال جاری واردات برنج ما به
 ۵۵۰هزار تن رسیده است.
وی ادامه داد :وازرت صمت برای سال  ۹۹برنامه
جدیدی در نظر گرفتــه بود .به این ترتیب که باید
در  ۵ماهه نخست سال ماهانه  ۲۰۰هزار تن واردات
برنج باشــد که جمعا به یک میلیون تن برســد.
متاسفانه با شرایط موجود ما از  ۵۰درصد این برنامه
عقب ماندهایم .همچنین وجود چنین شــرایطی
منجر به فشــار به اقشــار آســیب پذیر میشود،
چون سهم عمده سبد خانوار اقشار آسیبپذیر از
برنجهای وارداتی تامین میشود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود :متاسفانه
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به دلیل شــرایط به وجود آمده ،با تهدید گرانی و
کمیابی مواجه هستیم .اما علت چیست؟ علیرغم
اینکه واردات برنج داشــتهایم حتی بخشی از آن
رسوب کرده است و از یک سال هم گذشته است.
همچنین عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی
ما را بــا این چالش روبــرو کرده اســت .با وجود
همکاریهای وزارت صمــت و پیگیریهای انجام
شده از طریق این ســازمان ،تاکنون بانک مرکزی
هیچ تخصیص و هیچ کد تخصیصی رابرای واردات
برنج در نظر نگرفته اســت ،که این موضوع منجر
به آسیب دیدن واردکنندگان شده است .در حال
حاضر نزدیک بــه  ۲۴۰هزار تن برنج همچنان کد
ترخیص نگرفتهاند .کشاورز با اشاره به اینکه قیمت
ارز تاثیر مستقیم بر قیمت برنج داشته است ،افزود:
قیمتها تابعــی از نرخ ارز نیمایی اســت .زیرا از
خردادماه که ارز نیمایی  ۱۶هزار تومان بود تاکنون
که به  ۲۵هزار تومان رسیده ،واردات وجود داشته
اســت ،بنابراین با این قیمت نیمایی قطعا قیمت
متفاوتی را در بازار شاهد هستیم .در مجموع شرایط
به گونهای رقم خورده که برخی از وارد کنندگان
بدون سود محصول خود را در بازار عرضه کنند.
وی ادامه داد :همچنیــن اعداد و ارقام بیانگر آن
هســتند که ما  ۵۰درصد از برنامه عقب هستیم و
با توجه بــه نیاز یک میلیون و نیم تنی کشــور ما
در شــش ماهه ابتدایی؛ به جای یک میلیون تن
واردات تنها  ۵۰۰هزار تن واردات داشتهایم .یعنی
ما همچنان به واردات نیاز داریــم ،اما با توجه به
اینکه توانایی پرداخت را نداریم ،کشورهای هدف
محصوالت خود را به ما نمیفروشند .به دلیل عدم
تامین ارز ،قراردادی برای دریافت برنج از کشورهای
دیگر منعقد نشده است ،چون امکان قرارداد وجود
ندارد .کشــاورز افزود :در صورتی که برنج ایرانی
ســهم بازار خود را حفظ کند و گران نشــود تا به
مردم فشار وارد نیاید ،ما میتوانیم از این برهه به
شکلی گذر کنیم .اما درصورتی که قرار باشد برنج
مانند سایر کاالها گران شود و به همه اقشار فشار
وارد شود قطعا باید به سمت تامین کسری برنج از
خارج برویم که در این راه دولت و بخش خصوصی
به صورت جدی باید با ما همکاری کنند تا بتوانیم
Foodجنوبی را
آمریکای
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برنجهای ارزانتر مانند تایلند
Industry
وارد کنیم.
وی افزود :برنجهای هندی و پاکستانی کیفیت
باالیی دارند و اگر قرار بر واردات با ارز نیمایی باشد،
قیمتها بیشتر میشود .از همین روی باید به فکر
بازارهای جدید بود تا با قیمت کمتری واردات برنج
تداوم داشته باشد.

اخبار

دبیر انجمن تولیدکنندگان
ماءالشعیر و مالت :قیمت
ماءالشعیر و مالت  ۵۰درصد افزایش
یافت

دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشــعیر و مالت
از افزایش  ۵۰درصدی قســمت محصوالت این
صنعت به دلیل افزایش قیمت و مشکالت تامین
مواد اولیه خبر داد و گفت که در پی شیوع ویروس
کرونا و مشــکالت اقتصادی ناشی از آن تقاضای
ماءالشعیر و مالت  ۳۰تا  ۳۵درصد کاهش یافته
است .سید حمیدرضا کمال علوی در گفتوگو با
ایسنا ،اظهار کرد :امسال به دلیل افزایش قیمت
مواد اولیــه داخلی و وارداتی مجبور شــدیم دو
مرحله افزایش قیمت داشــته باشــیم .در حال
حاضر عالوه بر مشــکالت مربوط به تامین مواد
اولیه ،عدم ثبات قیمتهــا نیز تولیدکنندگان را
دچار مشکل کرده است .وی با بیان اینکه صنعت
ماءالشعیر وابستگی زیادی به مواد اولیه وارداتی
دارد ،تصریح کرد :بخشــی از ماده اصلی تشکیل
دهنده ماءالشــعیر یعنی مالت و رازک از طریق
واردات تامین میشود.
قیمت بطری یک لیتری ماءالشعیر ،از
آبان  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و
مالت ،هر بطری یک لیتری ماءالشعیر از آبان ماه
به قیمت  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان عرضه خواهد شد.
قیمت این محصول در سال گذشته  ۷۰۰۰تومان
بوده است ،یعنی محصوالت این صنعت حدود ۵۰
درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت دارد.
کرونا هم بازار داخل را راکد کرد و هم
بازار خارجی
وی همچنیــن از کاهش  ۳۰تــا  ۳۵درصدی
تقاضای ماءالشــعیر و مالت در پی شیوع ویروس
کرونا خبر داد و گفت :پیش از کرونا محصوالت ما
در سفره مردم وجود داشت ،اما در شرایط کنونی

اخبار
که مردم بیشــتر درگیر تامین کاالهای اساسی
زندگی خود هســتند تقریباً ماءالشعیر از سفره
بیشتر مردم حذف شده است.
کمال علوی همچنین در ادامه گفت که در پی
شیوع ویروس کرنا صادرات محصوالت این صنعت
هم تضعیف شده و فقط مقدار کمی صادرات به
عراق و برخی دیگر از کشــورهای همسایه انجام
میشود .اما به طور میانگین در سالهای گذشته
 ۱۰درصد تولیــدات ماءالشــعیر و مالت صادر
میشد که حاال به مراتب خیلی کمتر شده است.
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بر ایمنی بدن به خاطر ویتامین دی ،ســلنیوم و
روی در تخم مرغ اســت .وی درباره استفاده از
تخم مرغ بسته بندی توضیح داد :سرانه مردم در
مصرف بستهبندی تخم مرغ هم باال رفته است،
چراکه برای ایمنی بدن بهتر است که تخم مرغ
بهداشتی به جای تخم مرغ فلهای مصرف شود.
شرکتهای بستهبندی ما تحت اختیار هستند،
در سال  ۹۹تولیدشان  ۲٫۵برابر شده است یعنی
تقاضای مردم حداقل  ۴۰درصد نســبت به سال
گذشــته برای تخم مرغ بستهبندی افزایش پیدا
کرده است .طالکش در پایان افزود :مرغداران به
طور میانگین حدود  ۶۰درصد از نهادههای خود
را نگرفتهاند .در مورد ذرت اوضاع بهتر اســت اما
در مورد سویا همان مشــکل قدیمی وجود دارد
و باعث شــده که قیمت تمام شــدهی تخم مرغ
همچنان باال باشد.
وی افزود :قیمتی که ستاد تنظیم بازار گذاشته
کامال غیرمنطقــی و غیراقتصادی اســت .اما با
همکاری تشکلها و بعضی مرغداران در میادین
میوه و تره بار تهران و بعضی از شــهرهای بزرگ
مقداری تخم مرغ با نرخ مصوب توزیع میشود.

افزایش  ۴۰درصدی تقاضا
برای تخم مرغ بستهبندی
شده /قیمت ستاد تنظیم بازار،
غیراقتصادیاست

عضو هیات مدیره کانــون انجمنهای صنایع
غذایی با اشــاره به کاهش  ۵۰درصدی واردات
روغــن ،کنجاله و جو طی  ۷ماه امســال ،گفت:
برخی مواد اولیه صنعت غذا با وجود تخصیص ارز
دولتی ،گرانتر از قیمت ارز آزاد عرضه میشود.
کاوه زرگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس با بیان اینکــه در حال حاضر
تأمین روغن خــام و دانههای روغنی و همچنین
نهادههــای دامی مانند کنجالــه و جو وضعیت
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افت  ۵۰درصدی واردات مواد
اولیه صنایع غذایی/بازار
سیاه مواد وارداتی با ارز دولتی
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دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار
اعالم کرد :شرکتهای بستهبندی تخم مرغ تحت
اختیار هستند و در سال  ۹۹تولیدشان  ۲٫۵برابر
شده است یعنی تقاضای مردم حداقل  ۴۰درصد
نسبت به سال گذشته برای تخم مرغ بستهبندی
افزایش پیدا کرده است.
فرزاد طالکــش در گفتوگو بــا ایلنا در مورد
بازار تخم مرغ کشــور اظهار داشت :نرخ مصوب
تخم مرغ همان کیلویی  ۱۴۵۰۰تومان است که
دانهای حدود  ۹۶۰۰تومان میشود اما نرخ تخم
مرغ امروز دانهای حدود  ۱۱۰۰تومان است.
وی ادامه داد :تقاضا خوشــبختانه افزایش پیدا
کرده اســت .به دلیل نقش تخم مرغ در ایمنی
کرونا سرانه مصرف در دنیا هم افزایش پیدا کرده
است .برآورد ما این است که سرانه ساالنه مصرف
در ایران االن به باالی  ۲۱۰عدد رسیده باشد ،با
اینکه تا سرانه ساالنه  ۲۵۰عدد که برای کشور ما
استاندارد اســت فاصله داریم اما نسبت به پایان
سال  ۹۸که سرانه ساالنه  ۲۰۶عدد بود ،افزایش
پیدا کرده است .یکی از دالیل آن تاثیر تخم مرغ

نامناسبی دارد ،اظهار داشــت :واردات این مواد
اولیه از ابتدای امسال تا نیمه مهرماه بین  ۴۵تا
 ۵۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش
داشته است .وی ادامه داد :به غیر از ذرت که طی
این مدت وارداتش  ۲۰درصد افزایش داشته ،در
تأمین ســایر مواد اولیه صنایع غذایی با مشکل
جدی روبرو هستیم .در عین حال ،در مورد تنظیم
بازار ذرت هم وضعیت بسیار نامناسب است و با
وجود افزایش واردات ،برای این کاال بازار ســیاه
وجود دارد .زرگران افزود :با وجود هشــدارهایی
که بخش خصوصی و اتــاق بازرگانی طی دو ماه
گذشــته در مورد تأمین مواد اولیــه مورد نظر
صنایع غذایی و کشاورزی داده است ،هنوز اتفاق
مناسبی در این باره نیفتاده و فقط شاهد بهبود
جزئی در برخی بخش ها هســتیم ،اما همچنان
وضع نامناسب است.
وی اظهار داشت :با شرایط فعلی به نظر میرسد،
دولت امکان تأمین ارز را برای این صنایع ندارد
و در ایــن وضعیت ،پیشــنهاد بخش خصوصی
این اســت که فعال تخصیــص ارز ترجیحی به
واردات برخی اقالم متوقف شود و دولت از طریق
پرداخت یارانه به مصرفکننده واقعی اجازه دهد
واردکننده با ارز آزاد نسبت به واردات اقدام کند.
زرگــران توضیــح داد :یارانهای کــه در حال
حاضر دولت بابت واردات بخشــی از مواد اولیه
صنایع غذایی پرداخت میکند ،به مصرفکننده
نهایی نمیرســد .وی بــا بیان این کــه تعداد
کشــتیهای حمل مواد اولیه به کشــور نسبت
به مدت مشابه ســال قبل کاهش داشته است،
گفت :تجــار بین المللی به ســختی با ایران کار
میکنند و در حال حاضر عــاوه بر تأمین مواد
اولیــه کاالهای اساســی ،در زمینه مــواد اولیه
محصوالت دیگر نیز با مشکل روبرو هستیم .عضو
هیات مدیره کانون انجمنهــای صنایع غذایی
با اشــاره به محدودیتهای انتقال ارز به کشور
گفت :در حال حاضر شــاهد برخی تخلفات در
عرضه مواد مصرفی در صنعت غذا و کشــاورزی
هســتیم به طوری که در مورد کنجاله سویا با
وجود تخصیص ارز دولتی و نرخ مصوب کیلویی
 ۲هزار و  ۷۰۰تومان شــاهد عرضه این محصول
با قیمتهایی باالتر از نرخ وارداتی بر مبنای ارز
آزاد هستیم .یعنی اگر قرار بود کنجاله سویا با ارز
آزاد به کشور وارد شود ،قیمت آن از نرخهای بازار
سیاه فعلی پایینتر میبود.
وی ضعف در نظارت بر نحوه عرضه و مصرف این
محصول را دلیل اصلی تخلفات عنوان کرد و ادامه

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

داد :عمده مشکالت ناشی از عملکرد بانک مرکزی
اســت و اگر این نهاد قادر به تأمیــن ارز مورد نیاز
صنایع نیســت ،باید این موضوع را اعالم کند تا راه
حلی پیدا شود .در حال حاضر عملکرد بانک مرکزی
وضعیت تجار و صنعتگــران را در بالتکلیفی قرار
داده اســت .وی با اشاره به اینکه همچنان بخشی
از مواد اولیه صنایع غذایی معطل ترخیص هستند،
افزود :بابت معطلی مــواد اولیه وارداتی باید هزینه
دموراژ طوالنیمدت به کشــتیها پرداخت شود.
عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی
همچنین گفت :در حال حاضر صادرات نیز با سخت
گیریهایی همراه است که همین موضوع ،تأمین
ارز برای کشور را با مشکل روبرو کرده که باعث شده
تجار قید صادرات را بزنند .در عین حال مذاکرات با
کشورهای دیگر مانند عراق برای آزادسازی پولهای
بلوکه شده نیز با گذشــت چند ماه هنوز به نتیجه
نرسیده است.

معاون سازمان ملی استاندارد
اعالم کرد :فرصت ایران برای
کسب سهم  ۵درصدی از «بازار جهانی
حالل»

معاون نظارت بر اجرای اســتاندارد سازمان ملی
استاندارد ایران گفت :دســتیابی به پنج درصد از
سهم جهانی بازار حالل نه تنها آرمانگرایانه نیست،
بلکه به واقعیت بسیار نزدیک است و در این صورت
میتوانیم اقتصاد نفتی را برای همیشه کنار بگذاریم.
وحید مرندیمقدم در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
ایرنا افزود :موضوع حالل از جنبههای مختلف قابل
بررســی اســت که مهمترین آن ،با توجه شرایط
تحریم و مسائل اقتصادی کشور ،درآمدهای ارزی
است.
وی بیانداشت :صنعت حالل دارای گردش مالی
بیش از دو هزار و  ۵۰۰میلیارد دالری در جهان است
و اگر بتوانیم حتی پنج درصد از این بازار را به دست
Food Industry Magazine

26

آبان ماه 99

شماره  25دوره جدید ()130

آوریم ،میتواند درآمــد ارزی  ۱۲۵میلیارد دالری
برای کشور به همراه داشته باشد.
مرندیمقدم ،تحقــق این مهم را بیــش از  ۲تا
سه برابر نیاز ارزی کشور توصیف کرد که نیازمند
همکاری دســتگاههای ذیربــط از جمله وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران و همراهی تولیدکنندگان
و ارائهدهندگان خدمات است.
پیشــتر «نیره پیروزبخت» رییس سازمان ملی
استاندارد ایران از ارائه بیش از  ۱۲۰پیشنهاد برای
تدوین اســتاندارد غذای حالل در سطح جهانی و
بینالمللی توسط سازمان مبتوع خود خبر داده بود.
به گزارش ایرنا ،سهم ایران از گردش مالی چهار
میلیارد دالری غذای حالل ،یک درصد است.
استاندارد و جهش تولید
وی در ادامه در خصوص سهم و نقش این سازمان
در تحقق شعار سال ،اظهارداشت« :جهش تولید»
به مولفههــای متعددی بســتگی دارد که یکی از
تاثیرگذارترین آنها استاندارد است.
معاون نظارت بر اجرای اســتاندارد سازمان ملی
اســتاندارد ادامهداد :برای تحقق جهش تولید باید
بســترهای الزم در فرایندهای استانداردسازی در
حوزههای تدوین ،تجدیدنظر استانداردها ،ارزیابی
انطباق و تایید صالحیت فراهم باشد.وی با اشاره
به روشهای تازه پیشبینی شــده در قانون جدید
تقویت و توسعه نظام استاندارد ،خاطر نشانکرد :از
جمله در ماده  ۲۴این قانون موضوع اظهاریه انطباق
عنوان شــده که با پیادهسازی آن ،استانداردسازی
مردمی خواهیم شــد؛ یعنی به جــای اینکه این
سازمان نظارتهای خود را به تنهایی جاری و ساری
کند ،بــه خوداظهاری واحدهــای تولیدی اعتماد
میکند .مرندیمقدم در عین حال تاکیدکرد :این
خوداظهاری مسوولیتهای جدیدی برای واحدهای
تولیدی به دنبال دارد و برای اظهارات خالف واقعیت
مجازاتهای سنگینی در قانون دیـده شده است.
حفاظت از زمین با استانداردها
وی در ادامه بیانداشــت :ســازمان بینالمللی
استاندارد ( )ISOشــعار امسال خود را «حفاظت
از زمیــن بــا اســتانداردها» قــرار داده و به این
کیفیت آب،
منظور استانداردهایی در حوزههای
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کیفیت هوا و کیفیت خاک تدوین شده است.
این مقام مســوول گفت :بیش از  ۱۳۰استاندارد
ملی در حوزه پسماندها و زبالهسوزها ۹۱ ،استاندارد
برای تجهیزات انرژیبــر مانند انواع یخچال ،کولر،
اتو ،بخاری ،اتومبیل سواری ،همچنین تعیین معیار
مصرف انرژی کارخانجات ســیمان ،فوالد ،شیشه،

اخبار

نیروگاهها ،پاالیشگاهها و غیره تدوین شده است .وی
افزود :مطالعات انجام شــده در چهار سال گذشته
نشان میدهد آالیندههای زیادی از صنایع مختلف
انرژیبر منتشر میشود که بـــه زمیـــن آسیـب
میرساند.
مرندیمقدم اضافه کرد :به عنوان مثال از تـعدادی
از کـــارخانجات پُرمصرف صنعت سیمان بیش از
دو میلیون و  ۵۰۰هزار تن آالینده هیدروکربوری
 ۶ ،))CO۲هزار تن آالینده نیتروژنی ( )NOXو
هشت هزار تن آالینده سـولفوری ( )SOXمنتـشر
میشود که این میـزان آالیـنده معادل چهار میلیون
بشــکه نفت اســت .وی تاکیدکرد :برای حفاظت
از زمین و هــوای پاک ،برنامهریــزی برای کاهش
آالیندهها با کمک وزارت نیرو و نفت ضروری است.
معاون سازمان ملی اســتاندارد خاطرنشانکرد:
کاهش مصرف سوخت میتواند از جنبه اقتصادی
نیز کمک شایانی داشته باشــد ،به همین منظور
استاندارد موتورخانهها تدوین و در فاز نخست بیش
از پنج هزار دستگاه دولتی از نظر انتشار آالیندهها
و مصرف انرژی مورد بازرسی قرار گرفت .وی ابراز
امیدواریکرد که در آینده بتــوان موتورخانههای
منازل شخصی و ساختمانهای مســکونی را نیز
کنترل کرد.

ن سازمان صنعت ،معدن و
معاو 
تجارتبوشهر:انتظاربازگشت
ارز حاصل از صادرات خرما در سامانه
نیمابجاست

معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان
صنعــت ،معدن و تجارت اســتان بوشــهر گفت:
انتظار بانک مرکزی برای بازگشــت ارز حاصل از
صادرات خرما به ســامانه نیما با توجه به تحریمها
و محدودیــت هــای اقتصادی بجا اســت ،اما از
صادرکنندگان آن را مقرون به صرفه نمیدانند.
ابوالقاســم محمدزاده در گفت و گو با ایرنا افزود:

اخبار

دبیرانجمنصنفیکارفرمایان
کارخانجاتنانصنعتی
ماشینی :کرونا بازار نان بستهبندی را
داغ کرد
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دبیر انجمن صنفــی کارفرمایان کارخانجات نان
صنعتی ماشــینی ایران از افزایــش بیش از ۱۰۰
درصدی قیمت کارتن و سلفون در پی افزایش قیمت
مواد پتروشــیمی خبر داد و گفت که در پی شیوع
ویروس کرونا تولید نانهای بسته بندی  ۱۰تا ۱۵
درصد افزایش یافته است.
علیرضا مروتپور در گفتوگو با ایســنا ،با بیان
اینکه افزایش قیمت بســته بندی تاثیر زیادی بر
قیمت تمام شــده محصوالت غذایی دارد ،اظهار
کرد :در پــی افزایش قیمت مواد پتروشــیمی به
ســازمانهای مختلف از جمله ســازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت،
معدن و تجــارت مراجعه کردیم ،امــا هر ارگانی
میگوید که پتروشیمی زیرمجموعه آنها نیست و به
نظر میرسد پتروشیمیها از هیچ تشکیالتی حرف
شــنوی ندارند؛ بنابراین نمیدانیم برای حل این
مشکل باید به چه کسی مراجعه کنیم .وی همچنین
از افزایش بیش از  ۱۰۰درصدی قیمت مواد اولیه
بســتهبندی خبر داد و گفت :این مــواد اولیه باید
تبدیل به بسته بندی و کار چاپ هم روی آنها انجام
شود که این موارد نیز در سال جاری افزایش قیمت
داشته است؛ بنابراین قیمت اقالمی مثل کارتن و
سلفون به قدری افزایش داشته که در حال حاضر
بخش عظیمی از قیمت محصول نهایی متشکل از
قیمت مواد اولیه بستهبندی است.
مروت پور در ادامه در پاســخ بــه میزان افزایش
قیمت نانهای بسته بندی نسبت به سال گذشته،
تصریح کرد :قیمت نانهای صنعتی در برخی اقالم
افزایش قیمت جزئــی و در برخی افزایش قیمتی
نداشته است؛ چرا که با توجه به شرایط اقتصادی
در صورت افزایش قیمت ممکن اســت مشتریان

خود را از دست بدهیم .به هر حال نانهای سنتی
با قیمت کمتر همواره در اختیــار مردم قرار دارد.
وی افزود :از طرف دیگر افزایش قیمت نان نیازمند
مجوز سازمان حمایت است که به دلیل خاص بودن
این کاال معموال به سختی مجوز افزایش قیمت آن
صادر میشود.
البته بــه گفته دبیر انجمن صنفــی کارفرمایان
کارخانجات نان صنعتی ماشینی ایران این صنف در
اردیبهشت ماه درخواست افزایش قیمت به سازمان
حمایت داده بودند که با آن موافقت نشد ،اما در حال
حاضر با توجه به افزایش قیمت مواد پتروشیمی،
فقط هزینه بسته بندی یک بسته نان تست بالغ بر
 ۱۵۰۰تومان است که با توجه به شرایط اقتصادی
این میزان افزایش قیمت میتواند منجر به از رونق
افتادن بازار نان بسته بندی شود؛ بنابراین در حال
حاضر وقت مناسب برای درخواست افزایش قیمت
نیست.
مروتپور همچنیــن از افزایش مصرف نان های
بسته بندی در پی شــیوع ویروس کرونا خبر داد
و گفت :با توجه به توصیههای بهداشــتی در این
دوره اقبال به نانهای صنعتی و بسته بندی بیشتر
شد؛ به طوری که تولید این محصوالت بعد از شیوع
کرونا  ۱۰تا  ۱۵درصد افزایش یافته است.
وی افزود :هدف از تولید نان سنتی و حجیم به
صورت انبوه و صنعتی این بود کــه نان با ارزش
غذایی بیشــتر و بهداشــتیتر با ضایعات کمتر و
قیمت مناســب در اختیار مردم قرار گیرد ،اما به
دلیل ناشــی از اعمال تحریمها محقق نشد و به
طور کلی همــه دولتها فرصــت ترویج مصرف
این نــوع نان در بین مردم را از دســت دادند ،اما
در نهایــت تهدید کرونا در ایــن زمینه تبدیل به
فرصت و بازار نان بسته بندی داغ شد .به گزارش
ایســنا ،به طور کلی افزایــش قیمت محصوالت
پتروشــیمی در هفتههای اخیــر صنایع غذایی
و نساجی را دچار مشکل کرده است؛ تا جایی که
محمدرضا مرتضوی ،رییــس هیات مدیره کانون
انجمنهای صنفــی صنایع غذایــی و دبیر خانه
صنعت ،معدن و تجارت ایران از افزایش  ۱۳۰تا
 ۱۵۰درصدی قیمت مواد پتروشیمی و در پی آن
افزایش هزینههای بسته بندی صنایع غذایی در
ماههای اخیر خبر داده و گفته بود که وقتی صنایع
مادر مثل پتروشــیمی ،فوالد ،برق و نظایر آن به
صورت بی رویه افزایش قیمت داشته باشند روی
صنایع دیگر هم تاثیر میگذارد؛ بنابراین یکی از
دالیل افزایش قیمت کاالهای مختلف در ماههای
اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز.
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با توجه به فشــارها و تحریمهای اعمال شــده و
محدودیتهای اقتصادی موجود ،نیازهای وارداتی
کشور از محل ارز صادراتی که در سامانه نیما عرضه
می شود ،تامین می شود و از این رو همه ارزهای
صادراتی باید در این سامانه ثبت شود.
وی ادامه داد :با این حال صادرکنندگان خرمان در
استان بوشهر میگویند عرضه ارز حاصل از صادرات
این محصــول خرما صرفه اقتصــادی الزم را برای
آنان ندارد و باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
محمدزاده اظهار داشت :در این ارتباط پیشنهادی
در کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی ایران ارائه
و در میز ملی خرما تصویب شــد که براساس آن
صادر کنندگان محصول کشاورزی بتوانند با قیمت
بتری ارز خود را ارائه کنند تا متحمل ضرر و
مناس 
زیان نشوند ولی به دلیل محدودیتهای ارزی کشور
این مصوبه اجرایی نشده است .وی گفت :از طرفی
تولیدکنندگان از صادرکنندگان انتظار خرید خرما
با قیمت باالتر دارند و صادرکنندگان نیز اعتقاد دارند
که تمامی هزینه آنها براساس قیمت روز بازار است و
نباید ارز صادراتی در سامانه نیما عرضه شود.
محمدزاده اظهار کرد :مجموعــه بانک مرکزی
در شرایط کنونی به فکر تامین ارز موردنیاز کشور
هستند و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی نیز
تالش می کنند تا منشا ارز صادراتی در سامانه جامع
تجارت و با قیمت بسیار مناسبتری نشان داده شود
تا متضرر نشوند .وی گفت :چنانچه این مهم رخ دهد
صادرات محصول خرما نیز دوچندان خواهد شد و
کشاورزان متحمل ضرر و زیان نمیشوند.
محمــدزاده افــزود :در مجمــوع کشــاورزان
بوشــهری نگران بازار فروش خرما نباشند زیرا با
برنامهریزی های صورت گرفته چشمانداز توسعه
بازار خرما مناسب است.
وی اظهار داشــت :امسال برای ســومین دوره
همایش ،جشــنواره و میــز ملی خرما بــا رعایت
پروتکلهــای ابالغــی ســتاد کرونا در اســتان
بوشهر برگزار میشود .محمدزاده عنوان کرد :برای
ســال جاری تالش شــده تا هیاتهای خارجی از
کشورهایی از جمله شرق آسیا به عنوان نیاز توسعه
بازار خرما برای حضور در همایش ،جشنواره و میز
ملی خرما دعوت شوند.
استان بوشهر با  ۶میلیون اصله نخل ساالنه بیش
از  ۱۶۰هزار تن خرما تولید میکند که امسال تحت
تاثیر شــرایط کرونا و محدودیتهای ناشی از آن
در زمینه صادرات این محصول قیمت آن در بازار
کاهش یافته و نخلداران نگران فروش محصول خود
هستند.
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صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه

صالح ادیب زاده در سال  1339به دنیا آمدند .ایشان
یکی از کارآفرینان برتر ملی هستند که سالهاست در
حوزه محصوالت دریایی فعالیت دارند.
ایشان تا پایان تحصیالت متوســطه در ایران بودند
و ســپس برای ادامه تحصیالت به انگلستان نقل مکان
کردند .اما حس وطن پرستی و ســازندگی باعث شد
پس از اخذ مدرک کارشناسی فیزیک به ایران بازگردند.
همزمان با بازگشت به وطن کار خود را نزد پدرشان در
صرافی شروع کردند اما فکر تولید و کمک به چرخه تولید
ملی لحظه ای از فکرشان بیرون نیامد تا باالخره در اوایل
دهه  70علی رغم اینکه می توانستند شغل پدری خود
را به راحتی ادامه دهند ،تصمیم گرفتند وارد حوزه تولید
مواد غذایی شوند تا فردی موثر برای کشور خود باشند.
پس از چندســال کار مرتبــط در زمینه محصوالت
دریایی و حمل و نقل ماهی و میگــو در نقاط مختلف
ایران ،یکی از محروم ترین نقاط کشــور را برای شروع
کار تولیدی خود و اشتغالزایی انتخاب کردند تا در حد
توان فقر را از بین ببرند و شــرایط نامســاعد محیط را
تغییر بدهند.
سال  74در شرایط سخت مرزی اولین مزرعه پرورش
میگو را راه اندازی کردند و مدتی بعد ،اولین خط تولید
ماهی تون تحفه شــروع به کار کرد .در این مسیر بارها
موانع و شرایط سخت را پشت سر گذاشتند و توانستند
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اقتصادی به سالمت
اهداف خود را از فراز و نشیب های
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بگذرانند .اعتقاد قلبی ایشان این است که هیچ بن بستی
در مســیر وجود ندارد و همیشه راهی برای ادامه دادن
هست.
به گفته صالح ادیب زاده هدف این نیســت که تحفه
بزرگترین تولید کننده کنســرو ماهی تون باشد ،بلکه
هدف این است که اقدامات ارزشمند اجتماعی ،صنفی،
علمی و صنعتی انجام شود.
برند تحفه کار خود را با دو همراه آغاز کرد اما اکنون
بیش از  700نفر در این مجموعه مانند خانواده در مسیر
اهداف مشتاقانه تالش می کنند.
گفتگوی کوتاهی با ایشان انجام داده ایم که در ادامه
توجه خوانندگان عزیز را به آن جلب می کنیم:
سبد کاالیی که شرکت تحفه تولید میکند
شامل چه محصوالتی است؟
ســبد کاالیی تحفه در دو گروه محصوالت منجمد و
است :
Magazineبندی
کنسروی دریایی قابل تقسیم
Food
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محصوالت کنسروی تحفه شامل انواع کنسرو ماهی
تون در سه وزن  ۱۵۰ ،۱۸۰و  ۱۲۰گرمی با طعم های
متنوع شویدی ،فلفلی ،زیتونی ،دودی ،رژیمی و معمولی
به بازار عرضه می شوند.
همچنین تحفه تالش کرده است که با هدف افزایش
سرانه مصرف ماهی محصوالت متنوعی با ترکیب ذایقه
سنتی ایرانی به بازار عرضه کند و ارایه محصوالت قلیه
ماهی ،قورمه ماهی ،قیمه ماهی ،خوراک لوبیا تون و انواع

ساالد حاصل این تفکر است.
تنوع محصوالت کنسروی دریایی تحفه تنها به ماهی
تون محدود نشده اســت و در مهرماه سال جاری گروه
تحفه برای اولین بار در کشــور کنسرو ماهی قزل اال را
بطور انبوه تولید و روانه بازار نموده است.
محصوالت منجمدی تحفه نیز از تنوع کاالیی بسیار
باالیی برخوردار است که از مهمترین محصوالت این گروه
می توان میگوی پاک شده  ،ماهی گیدر  ،هوور  ،تیالپیال،
شیر  ،قزل اال و ماهی شیر را نام برد.
آیا شــرکت تحفه صــادرات دارد؟ به چه
کشورهایی؟
شرکت تحفه با در اختیار داشتن کلیه مجوزهای الزم
قادر اســت کلیه محصوالت خود را به اسیا و اروپا صادر
نماید و هم اکنون محصــوالت تحفه به لبنان ،بحرین،
عراق ،اسیای میانه و افغانستان عرضه می شوند.
کرونــا چه تاثیری بر صنعت غذای کشــور
گذاشت؟ در این میان شرکت تحفه چه تدابیری
برای برون رفت از بحران احتمالی اتخاذ کرد؟
بدون شک همه گیری کرونا بر کلیه بخش های زنجیره
تامین و نیز زنجیره توزیع کســب و کارها اسیب هایی
جدی وارد نمود اما ما در گروه غذایی تحفه تالش نمودیم
که با تالش و کار مســتمر و اســتعانت لطف پروردگار
شــرایط قبلی را حفظ نماییم و در مواردی هم توسعه
کسب و کار داشته باشیم .
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حضرتعالی نقش تحقیق و توسعه در شرکت را
چگونه ارزیابی می کنید؟
ما در هر دو مجموعه فرآوری آبزیان و تولید کنسرو،
واحد تحقیق و توسعه داریم و ثمره زحمات این عزیزان
محصوالتی است که برای اولین بار در ایران تولید شده
اند .به طور مثال ما برای اولین بار کنسرو خورشت قورمه
سبزی با گوشت ماهی و خورشت قیمه با گوشت ماهی
را عرضه کردیم.
محصوالت تحفه در اکثر فروشگاهها از جمله
فروشگاههای زنجیره ای دیده میشود تعامل این
فروشگاهها با تولیدکنندگان را چگونه ارزیابی می
فرمایید و آیا برای همکاری بهتر پیشنهادی دارید؟
بدون شک همیشه جای بهبود و راهی برای بهتر شدن
وجود دارد .ما تا بــه حال تالش کرده ایم که از ظرفیت
های ایجاد شده در فروشگاه های زنجیره ای تا حد توان
بهره برداری نماییم .امروز به لطف پرودگار محصوالت
تحفه در بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای به عنوان
پرفروشترین محصوالت شناسایی می شوند .
در عصر کنونی صنایع و کارآفرینان به سمت
اســتارتاپها می روند آیا در این زمینه برنامه ای
دارید؟
همکاری با اســتارتاپ ها از دو بعد برای گروه تحفه
حایز اهمیت است
همکاری با پلتفرم های تازه به میــدان امده فروش
انالین همانند دیجی کاال ،اســنپ و اکاال که همواره از
جایگاه ویژه ای در کانال های فروش برخوردارند .
 .2همکاری با دانشــگاه ها و مشــارکت در عملیاتی
سازی طرح های داتش بنیان به عنوان یک شتابدهنده.
ما تا به حال چندین طرح را به تصویب رســانده ایم و
امیدواریم که قادر باشیم در آینده نه چندان دور پروژه
های علمی دریایی بی شماری را به سرانجام برسانیم.
نقش تشکل ها برای حمایت و پشتیبانی از
شرکت های صنایع غذایی چیست و چه راهکاری
برای قدرت گرفتن تشکل های بخش خصوصی و
تاثیرگذاری بیشتر آنها پیشنهاد میفرمایید؟
بنده عضو انجمن اتحادیه آبزیان کشــور هســتم و
تاثیر حضور این تشــکل را در بحث ارتقاء ارتباط بین
سازمانهایی مثل دامپزشکی و شیالت ایران بسیار دیدم
و این ارتباطات کمک کرده اســت تا دیدگاه مسئولین
زیربط را در توسعه ارتباط بهتر با صنعتگر فراهم کند.
در سالهای گذشته شرکت تحفه جهش قابل
توجهی را در تولید شاهد بوده با توجه به اینکه
امسال نیز بعنوان سال جهش تولید است ،آیا پیش
بینی میفرمایید این روند ادامه دار باشد؟
ما در سال یک هزار و سیصد و نود و نه با همه مشکالتی
که به دلیل اپیدمی ویروس کرونا و نیز برخی نوسانات
اقتصادی داشــته ایم بســیار تالش کردیم که به یاری
خداوند تعدیل نیرو نداشته باشیم که خوشبختانه موفق
هم بودیم و در چند مورد استخدام جدید هم داشته ایم.
بعنوان یک کارآفرین چه انتظاری از مسئولین
و ارگان های نظارتی بــرای کمک به رونق تولید
دارید؟
قوانینی سال ها قبل در کشــور وضع شده است که

نیاز به بازنگری دارند .ما امروز نیــاز به چابکی داریم و
شاید الزم باشــد که دولتمردان در جهت بروز رسانی
برخی قوانین و نیز کوتاه کردن زمان بروکراسی دولتی
اقداماتی انجام شود .
شرکت تحفه در سالهای اخیر حضور فعال
در نمایشگاه صنایع غذایی داشته است ،برگزاری
نمایشگاههای تخصصی و بین المللی چه کمکی به
شرکتها می کند؟
شــرکت تحفه در ســال یک هزار و ســیصد و نود و
هشت به شکلی بسیار چشمگیر در نمایشگاه بین الملی
اگروفود تهران مشارکت نمود که این نماشگاه زمینه ساز
ارتباطاتی سازنده و موثر با بسیاری از شرکت های پخش
شد .اما در سال نود و نه به دلیل پاندمی ویروس کرونا با
هدف حفظ سالمت جامعه و نیز پیشگیری از خطرات
تهدید کننده منابع انســانی از حضور در نمایشگاه ها
صرف نظر کرد.
نقش رســانه های تخصصی را در حمایت از
صنایع غذایی چگونه ارزیابی می کنید؟
ما هر روزه با سواالت بسیاری از سوی مصرف کنتدگان
مواجهیم که به طور مثال دلیل افزایش قیمت کنسرو
ماهی تون چیست؟ تون ماهی خوب چه رنگی دارد ؟
ایا مصرف ماهی با تخم مرغ برای سالمتی مضر است ؟
ایا کنسروهای ماهی تون دارای مواد نگهدارنده هستند ؟
پاسخ به این ســواالت به طور تخصصی بهتر است از
رسانه های تخصصی انجام شود تا جامعه مصرف کننده
بتواند انتخاب های بهتری انجام دهد و سالمت جامعه با
تکیه بر این زیر ساخت ها تضمین شود.
گاه ًا در فضای مجــازی هجمههای زیادی به
صنایع غذایی شده که بســیاری از آنها به دور از
واقعیت بوده برای جلوگیــری از این حرکتها و
اعتماد مردم به صنایع غذایی چه پیشــنهاداتی
دارید.
فضای مجازی یک بستر اطالع رسانی بسیار ارزشمند
است اما گاهی می تواند به همان میزان که نتایج مثبت
برای جامعه دارد مخرب هم باشد  .گاهی اطالعات غلط
و اخباری بی پایه و اســاس در فضای مجازی منتشر و

دســت به دست میشــود که فاقد منبع و اعتبار علمی
می باشند در اینجا رسالت مهمی به دوش رسانه های
تخصصی مواد غذایی است .اصحاب رسانه موظفند در
این مواقع با انتشار اطالعات غیر تجاری و علمی به جامعه
کمک نمایند .
به طور مثال ما در بحث کنسرو ماهی به شدت با این
مسئله برخورد داشــتیم .برخی اعالم می کنند که در
داخل این کنســروها مواد نگهدارنده استفاده می شود
در صورتیکه در کنسرو ماهی هیچگونه مواد نگهدارنده
وجود ندارد و مدت ماندگاری طوالنی آن به خاطر فرآیند
استریلی است که در تولید انجام می شود .اگر رسانه های
تخصصی در این حــوزه ورود کنند می توانند اطالعات
درست را به مردم منتقل کنند.
مشتریان یکی از حامیان اصلی شرکتها می
باشند برای اعتمادسازی و حفظ آنها چه دغدغه
ای دارید؟
ما در گــروه غذایی تحفه تالش کــرده ایم که کانال
های ارتباطی موثری جهت ارتبــاط با جامعه مصرف
کننده محصوالتمان داشته باشیم  .ما در صفحه رسمی
اینستاگرام تحفه پاسخگوی همه پیشنهادات و انتقادات
هستیم  .همچنین در وب سایت تحفه به نشانی www.
 tohfefood.comفرم صدای مشتری تعبیه شده
اســت که کلیه کامنت های درج شــده در ان بررسی
میشــوند .همچنین ما تیمی را اموزش داده ایم که به
کلیه تماس های دریافت شده از بخش تماس با ما و نیز
شماره های درج شده روی قوطی ها پاسخگو خواهتد
بود .از این ها مهمتر در تحفه تالش می شود که بهترین
ها با هم کار کنند از این رو ما در انتخاب شــرکت های
پخش و توزیع بسیار دقیق عمل میکنیم و در سی و یک
استان با بهترین ها و معتبرترین ها همکاری می نماییم.
و سخن پایانی ...
مردم عزیز ایران
ما باور داریم که می توانیــم .اعتقاد داریم می توانیم
سخت ترین و مشکل ترین مسائل را حل کنیم و پشت
سر بگذاریم .قطعاً حمایت و باور شما برای ما ارزش دارد.
افتخار ماست که بتوانیم خدمتی کنیم.
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گزارش تصویری

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی،
ماشین آالت و صنایع وابسته (ایران اگروفود  )۹۹برگزار شد
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ،مواد غذائی ،ماشــین آالت و صنایع وابسته (ایران آگروفود  )۲۰۲۰از تاریخ  ۱۳تا  ۱۶مهرماه  ۱۳۹۹با
 ۱۸۰مشارکت کننده در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،نمایشــگاه ایران اگروفود در فضایی بالغ بر ۲۵هزار متر مربع با حضور  ۱۸۰شرکت کننده داخلی و بدون مشارکت
کننده بین المللی در نمایشگاه بین المللی تهران میزبان متخصصان بود.
امسال نمایشگاه در حالی برگزار شد که شرکت کنندگان خارجی بدلیل محدودیت های سفر برون مرزی در سطح بین المللی ناشی از شیوع بیماری کوید ۱۹
در نمایشگاه حضور نداشتند.
از نقاط قوت نمایشــگاه اگروفود  99میتوان به بازدید تخصصی با رعایت پروتکلهای بهداشتی اشاره کرد .در غیاب بازدیدکنندگان عمومی ،زمان برای ارتباطات
موثرتر میان کارشناسان و مدیران بیشتر بود و این موضوع سبب بازدهی باالتر و رضایتمندهی مشارکت کنندگان در بزرگترین رویداد صنعت غذای کشور گردید.
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یادداشت

در زمان بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونای جدید
(بیماری کووید )19-با کسب و کار خود چه کنیم؟
بحران همهگیری جهانی بیماری کووید 19-تاثیر
زیادی بر بسیاری از کســب و کارها در جهان گذاشت و
بســیاری از آنها ،با مشــکالت اقتصادی و رکود یا کمبود
نقدینگی رو به رو گشــتند .در این مقاله راهکارهایی برای
کم کردن اثرات منفی اقتصادی این بیماری ارائه خواهد
شــد و روشهایی برای برون رفت از بحران فعلی معرفی
خواهند شد.
از آنجایی که بحران به صورت فراگیر ،بسیاری از بنگاههای
اقتصادی را درگیر خود کرده است ،طبیعی است که این
راهکارها میتوانند برای طیف وسیعی از صنایع (و نه صرفا
صنایع غذایی) به کار گرفته شوند و میتوان نتایج موثری را
از آنها انتظار داشت.
به کارگیری ایــن راهکارها ،عالوه بر کــم کردن اثرات
نامطلوب این بیماری بر کســب و کارها در زمان شــیوع،
میتوانند در برخی زمینهها ،راهگشای موفقیتهای بیشتر
بنگاههای اقتصادی پس از پایان همهگیری این بیماری نیز
باشند .به عبارت دیگر ،این راهکارها صرفا مواردی نیستند که
در زمان بحران کاربرد داشته باشند ،بلکه برخی از آنها پس از
فروکش کردن بحران و عادی شدن شرایط نیز مفید بوده و
قابل اجرا هستند و نتایج موثر و خوبی را به ارمغان میآورند.
برای ورود به بحث ،عرض میشــود که بــه طور کلی،
بازاریابی به عنوان یکی از ارکان اصلی هر کسب و کاری،
مبتنی بر شــناخت بازار و پاسخگویی به نیازهای موجود
با توجه به شــرایط و عوامل دخیل در داد و ستد در بازار
یا بازارهای هدف اســت .با شیوع بیماری ویروس کرونای
جدید ،تغییرات بسیاری در بازارها و شرایط حاکم بر آنها و
نیازهای موجود به وجود آمد و واکنشهای مختلفی را از
سوی صاحبان کسب و کار برانگیخت که بسیار قابل توجه
و بررسی است.
واکنشهایی که در زمان بحران از طرف بسیاری
از صاحبان کسب و کار صورت میگیرد را میتوان در
موارد زیر خالصه کرد:
کاهش مصرف و تاخیر و تعدیل در خرید.
مراقبت و دقت بیشتر در خرج و خرید.
افزایش پرس و جو و تحقیق در مورد بازار و نیازهای آن.
کاهش ضایعات و صرفهجویی در مصرف.
کاهش هزینهها پس از انجام بررسیهای الزم.
کاهش سرمایهگذاری به علت کم شدن تقاضا و نگرانی از
وضعیت بحرانی موجود.
بازنگری در محصوالت و اعمال تغییرات در برخی و حذف
برخی دیگر
در زمینه خرید مواد اولیه و مواد مصرفی در زمان
بحران ناشی از بیماری ویروس کرونای جدید ،توجه
به نکات زیر الزم است:
خرید اقالم ضروری.
گرایش به برندهای ارزانتر.
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تالش برای خریدهای بیواسطه.
گرایش به خرید در زمان تخفیف کاالها.
برای ترویج محصوالت تولید شــده ،جهت
نفوذ بیشتر در بازارهای بالفعل و همچنین ورود به
بازارهای بالقوه ،توجه به موارد زیر ضروری است:
کاهش هزینه تبلیغات و کاهش ســرمایهگذاری جدید
تبلیغاتی در حدی که امکانپذیر است .هزینه تبلیغات باید
تا حد امکان کم گردد و این بدان معنی اســت که هزینه
تبلیغات تا حدی که موجب کاهش فروش نشود ،کم شود.
کاهش هزینه های تحقیقات بازار تا حدی که مجموعه
اطالعات بازار در میزانی که مورد نیاز است ،باقی بماند.
بررسی اثربخشی تبلیغات و تنظیم تبلیغات آتی بر اساس
آن .الزم اســت از تبلیغاتی که دارای اثربخشــی مناسب
نیستند ،صرفنظر نمود.
ایجاد تعامل موثر و ســازنده بین واحد بازاریابی و واحد
روابط عمومی جهت استفاده مناســب و موثر از دادهها و
اطالعات واحد روابط عمومــی برای ترویج محصوالت ،به
ویژه بر اساس اطالعات دریافت شــده از مشتریانی که از
محصوالت و خدمات رضایت داشتهاند.
ایجاد تعامل موثر و سازنده بین واحد فروش و واحد روابط
عمومی جهت استفاده مناسب و موثر از دادهها و اطالعات
واحد روابــط عمومی برای فــروش هدفمندتر ،دقیقتر،
برنامهریزیشــدهتر و با هزینههای جانبی کمتر همراه با
ترویج محصوالت
رضایت بیشتر مشتریان که خود باعث
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توسط مشتریان راضی خواهد شد.
ایجاد تعامل موثر و ســازنده بین واحد خدمات پس از
فروش و واحد روابط عمومی جهت استفاده مناسب و موثر
از دادهها و اطالعات واحــد روابط عمومی برای ارائه بهتر،
بهینهتر ،سریعتر و با کیفیت مناســبتر خدمات پس از
فروش جهت کسب رضایت حداکثری مشتریان که خود
باعث ترویج محصوالت توسط مشتریان راضی خواهد شد.
به صورت کلی میتوان بیان نمود که استراتژی

در زمینه محصوالت در زمــان بحران کنونی ،باید
شامل موارد ذیل و با رعایت کامل آنها باشد:
تولید محصوالت با حداقل هزینه و عرضه محصوالت با
حداقل قیمت ممکن.
تولید محصوالت خالق که در زمان بحران قابلیت عرضه
به مشتری داشته باشد .خالقیت همواره در هر محصولی
میتواند میزان فروش آن را به طرز محسوس و معنیداری
باال ببرد.
توجه به کیفیت مناســب ،همزمان با تالش حداکثری
برای کم کردن هزینهها تا برند یــا برندهای محصوالت،
صدمه نبینند.
محدود نمودن محصوالت جدیدی که فاقد توجیه الزم
اســت یا به اندازه الزم خالقانه نیســت .اصوال اگر لزومی
به ارائه محصول جدید نیســت ،از تولید محصول جدید،
خودداری کنید.
بازنگری محصوالتی که در حال حاضر تولید میشــود
و در صورت امکان ،حــذف یک یا چند محصول کم بازده
و یا در صورتی که مشــتری فراوانی برای آن محصول یا
محصوالت وجود نــدارد .علیاالصول در زمان بحران باید
صرفا محصوالتی که مورد پسند بیشتر مشتریان هستند
تولید نمود و از تولید ســایر محصوالت ،تــا حد امکان،
خودداری نمود.
توجه ویژه به بازخوردها از بازار و مشتریان و برنامهریزی
دقیق برای تولید بر اساس بازخوردها و نظرات مشتریان.
تا حد امکان از تولید محصوالت پرهزینه و زمانبر دارای
حاشیه سود کم ،خودداری شود .الزم است حاشیه سود هر
محصول دقیقا با شرایط موجود محاسبه شود و سپس برای
ادامه تولید هر محصول یا عدم تولید آن ،تصمیمگیری شود.
خدمات پس از فروش تا حد امکان بهينهتر و موثرتر به
وظایف خود عمل نمایــد .مرور فرآیندهای واحد خدمات
پس از فروش و بهینه نمودن آنها ،از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار است.
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در زمینــه توزیع کاالها تا حد امکان واســطهها حذف
گردند .تا حد امکان ،توزیع مستقیم و بیواسطه کاالها مد
نظر قرار گیرد.
در صورت امکان ،نواحی جدید توزیع مد نظر قرار گیرد
و در آن نواحــی نیز توزیع صورت گیــرد .در صورت عدم
امکان توزیع به صورت مستقیم ،میتوان فرآیند توزیع را
برونسپاری نمود.
تا حد امکان کاالها با گستردگی و به صورت فراوان توزیع
گردد تا در بازار کمبودی حس نشود.
توزیع کاالها به صورت پیوسته صورت گیرد .اصوال توزیع
باید به صورت یکنواخت و مستمر در بازار صورت گیرد.
همانگونه که میدانیــم ،بحث قیمتگذاری
محصوالت اهمیت بســیار زیادی دارد ،بنابراین
شایسته است که موارد زیر در این زمینه مورد توجه
ویژه قرار گیرد:
حاشیه سود محصوالت تا حد ممکن کم گردد.
قیمت محصوالت تا حد امکان پایین نگه داشته شود.
شرایط پرداخت آسانتر گردد.
در صورت امکان از برونسپاری برای کم کردن هزینهها
و قیمت تمام شده محصوالت ،استفاده شود.
از تخفیفهای دورهای ،هدایای تبلیغاتی ،قرعهکشیها و
روشهای مشابه برای حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و
جذب مشتریان جدید ،استفاده گردد.
آنچه باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد آن است که
ضمن رعایت کامل  5بند فوقالذکر ،الزم است از بازگشت
نقدینگی ،مطمئن شد .یعنی فرآيند بازگشت پول با حداقل
ریســک ممکن باشــد و از فروشهایی که دارای ریسک
باال در دریافت قیمت محصوالت یا خدمات هســتند ،تا

حد امکان خودداری شود یا تمهیداتی برای کاهش موثر
ریســک ،اندیشیده شود .در شــرایط بحران الزم است از
تصمیمگیریهای هیجانی یا عجوالنه پرهیز شود و در هر
حال از ریسک باال خودداری گردد.
در زمان بحران ،برای تعیین استراتژی موثر و
کارآمد در زمینه رقابت قوی و مستمر ،توجه به نکات
زیر ضروری است:
تمایز در محصوالت ،عرضه و توزیع آنها و خدمات پس
از فروش.
تمرکز بیشــتر بر بازارهای پربازده ،مشــتریان عمده و
محصوالت سودآور.
توجه بیشتر به تناسب بین کیفیت و قیمت.
توجه به نوآوری و خالقیت در طراحی و عرضه محصوالت.
خالقیت در یافتن نیازهای بازار.
با توجه به موارد بیان شده ،میتوان به صورت
خالصه گفت که برای تعیین اســتراتژی در زمان
بحران ،توجه به نکات زیر بسیار مهم است:
نهراسیدن از بحران.
بها دادن و مهم دانست مشتریان فعلی.
در نظر گرفتن تخفیفات مختلف و پاداشهای متنوع برای
مشتریان دائمی.
فراموش نکردن مشتریان بالقوه.
کم کردن ضایعات به هنگام تولید کاالها.
تهیه مواد اولیه و مواد مصرفی ارزانتر و در زمان تخفیفات.
تالش برای عدم افت کیفیت محصوالت.
افزایش کارایی در تولید.
افزایش بهرهوری در ارائه خدمات.
کمک به ذینفعان (مثــا فروشــگاههای ارائه دهنده

محصوالت).
دقت بیشتر در تناسب بین محصوالت و نیازهای بازار.
به عبارت دیگر ،بهتر است تا حد امکان ،محصوالتی تولید
شوند که نیاز عمده بازار هستند اما در هر حال ،نباید از تولید
کاالهای خاصی که تولیدکننده انحصاری آنها هستید یا نیاز
شدید به آنها در بازار احساس میشود ،غافل شوید.
دقت در تناسب بین قیمت و محصول .به عبارت دیگر،
الزم است با کم کردن هزینهها ،تا حد امکان قیمت تولید و
بستهبندی محصوالت کمتر باشد تا امکان خرید آنها برای
طیف وسیعتری از مشتریان فراهم گردد.
توجه به ترویج محصوالت با عدم افزایش بودجه تبلیغات.
کم کردن هزینههای توزیع محصوالت.
توزیع پیوســته محصوالت به گونهای که تا حد امکان،
بازار با کمبود مواجه نشود .توزیع پیوسته ،منظم ،موثر و
دقیق محصوالت ،خود به کاهش هزینههای توزیع ،کمک
موثری مینماید.
برنامهریزی برای نگهداری بازارهای فعلی و شناســایی
بازارهای بالقوه .هــدف عمده ،همانگونه که بیان شــد،
نگهداری بازارهای بالفعل است اما نباید از بازارهای بالقوه
نیز غافل شد.
ارزیابی عملکرد و تصمیمگیری بر اساس آن.
بها دادن به نیروهای انسانی خالق و کارآمد سازمان.
ایجاد شــرایط مناســب برای فعالیت بیشتر نیروهای
انسانی.
آموزش نیروهای انسانی سازمان برای فعالیت مناسب
در زمان بحران.
آلفرد کشیش بانوسی
afo.keshishian@yahoo.com

مدیرعامل شرکت بستنی ظفر:
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یوسف جهانبخش در حاشیه نمایشگاه موادغذایی
از کیفیت برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه ایران
اگروفود با توجه شیوع کرونا تمجید کرد .به گزارش
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا  ،مدیرعامل شرکت
بستنی ظفر گفت بیست و هفتمین نمایشگاه ایران
اگروفود با توجه به شــیوع کرونا بسیار خوب برگزار
شد و در این نمایشگاه شــاهد رعایت کامل پروتکل
بهداشتی بودیم .وی ادامه داد  :از نکات مثبت دیگر
این نمایشگاه حضور متخصصان و بازدید تخصصی این
رویداد بود که بر بار کیفی آن افزوده بود  .جهانبخش
در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت شــرکت
بستنی ظفر با تولید انواع بستنی زمســتانی و تابستانی در طعم های مختلف سعی
در توســعه محصوالت خود دارد و خوشبختانه محصوالت این شرکت به کشورهای
مختلف از جمله عراق،افغانستان،پاکستان ،آذربایجان،ارمنستان و…صادر می شود
و در مذاکرات خوبی برای حضور در کشور روسیه نیز داشته ایم .مدیرعامل شرکت
بستنی ظفر افزود :این شرکت نه تنها در نمایشگاههای داخلی بلکه در نمایشگاههای
خارجی نیز شرکت می کند که به اهداف صادراتی خود نزدیک شود  .از اهداف شرکت

بستنی ظفر رضایمتندی مشتریان خود است  ،سعی
کردیم کیفیت کار را حفظ کنیم و از قبل بهتر باشیم
و طعم خاص و خــوب محصوالتمان را حفظ کنیم .
هنگامی که مشتریان با امور مشتریان ما تماس می
گیرند و از طعم و کیفیت محصولتمان ابراز رضایت
می کنند انگیزه و تالش ما را در این جهت چند برابر
می کند .جهانبخش ادامه داد  :همیشه سعی در توسعه
محصوالتمان داشتیم و امسال توانستیم پنج محصول
با طعم های جدید در بستنی های زمستانی خودمان
تولید کنیم که از استقبال خوبی برخوردار شده اند .وی
در خصوص اعمال تحریم ها در کشور گفت  :تحریم
ها کار را برای همه شرکتها سخت کرده و نوسانات باالی ارز تاثیر زیادی روی صنایع
کشور گذاشته است ولی خوشبختانه شرکت بستنی ظفر توانسته است روند خوب
خود را حفظ کند  .جهانبخش در پایان خطاب به همکاران خود در صنعت غذا ضمن
خدا قوت ودستمریزاد به آنها در این شرایط سخت گفت  :با توجه به گرانی مواد اولیه،
به دالالن اجازه خود نمایی ندهند و سعی کنند همچون گذشته مواد اولیه خود را از
منابع شناخته شده تامین کنند تا محصوالت نهایی سالم و با کیفیت تحویل مردم شود.
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با وجود تحریم ها صادرات این شرکت به کشورهای منطقه ادامه دارد

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

آبان ماه 99

شماره  25دوره جدید ()130

یادداشت

انتخاب شخصیت صنعت غذای سال 1399

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  89تا  98برگزیده شدند .امسال هم این ماهنامه قصد دارد باز هم از نظرات شما بزرگواران بهره جوید و شخصیت
برتر صنایع غذایی در سال  1399را 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  - 1399شماره واتساپ 09357983310
رتبه

نام و نام خانوادگی برگزیده

سمت

دلیل انتخاب

تبصره :1جدول فوق شامل سه انتخاب می باشد که انتخاب اول  10امتیاز ،انتخاب دوم  7امتیاز و انتخاب سوم  5امتیاز محاسبه
خواهد شد.بنابراین در انتخاب های خود دقت الزم را مبذول فرمایید.
تبصره  :2به فرم هایی که پس از تاریخ  1اسفند  1399ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نام و نام خانوادگی پرکننده فرم:
میزان تحصیالت:
شغل:
								
شماره تماس:

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور

امضاء:

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»
Magazine
Foodجرعه « -فخار» پدر خوب « -فروتن» بنیانگذار
Industryآرد
«عصارزاده گان»
شهد ایران « -عبداهلل» روژین تاک « -عبدالهی» ســمیه -
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
Food Industry Magazine
ماهنامه صنعت غذا آشنایی دارند ،می توانند آن اشخاص را به عنوان شخصیت سال انتخاب نمایند.
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شخصیت صنعتغـذای
ســـال 98
همان طور که خوانندگان محترم ماهنامه صنعت
غذا مستحضر هستند امسال نیز مانند سال
گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید.
این شخصیت نمونه عبدالله قدوسی،
مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)
می باشد .نظرات تنی چند از اهالی صنعت غذا
درباره ایشان را میخوانیم:

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا
شخصیت صنعت غذای
سال 97

غالمعلی سلیمانی
مرتضیسلطانی
فردین عالیزاد
احمد فتح الهی
احمد صادقیان
علی شریعتی مقدم مهدی کریمی تفرشی
بزرگمهر دادگر
شرکت کاله
شرکت سن ایچ
شرکت سبزی ایران
شرکت تک ماکارون
شرکت گلها
شرکت نوین زعفران
شرکت زر ماکارون
شرکت دوشه آمل
شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای
سال 89
سال 90
سال 91
سال 92
سال 93
سال 94
سال 95
سال 96
Food Industry Magazine

غالمعلی سلیمانی  ،بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره هلدینگ کاله :
Food Industry Magazine

آقای مهندس قدوسی انسانی مدبر ،پیگیر و نتیجه گرا می باشند .این موفقت را به ایشان تبریک می گویم.

مهندس امیررضا ثابت پی ،مدیر عامل شرکت نامی نو:
من افتخار مالقات و دیدار حضوری با آقای مهندس قدوسی را نداشتم ،اما دورادور ایشان را فردی توانمند و عالقه مند به صنعت و کارآمد می دانم .موفقت
روزافزون ایشان را در تمام عرصه ها از خداوند خواستارم.
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اخبـارشرکتـــهـای

صنــایعغـذایـی
شرکتهای صنایع غذایی که عالقمند به درج خبـرهای خود
در ماهنامه صنعت غذا هستند مراتب را از طریق تلفن یا فاکس به
تحریریه نشریه اطالع دهند .

رشد قابل توجه سود
در شرکت صنعتی
زرماکارون (غزر)
Food Industry Magazine

درآمد شرکت زر ماکارون در  ۶ماهه نخست امسال  ۷۵۶.۳میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم در مدت مشابه قبلی  ۴۲۰.۱میلیارد تومان بوده است.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،الزم به ذکر اســت این درآمد در حالی تحقق یافته است که شرکت در دوماهه نخست سال بدون لحاظ افزایش نرخ
اقدام به فروش محصوالت خود نموده اســت و از خردادماه این افزایش نرخ لحاظ گردیده است .پیش بینی می گردد با توجه به الگوی مصرف این محصول فروش
در  ۶ماهه دوم بیشتر از  ۶ماهه اول سال باشد.
درآمد شرکت زر ماکارون در  ۶ماهه نخست امسال  ۷۵۶٫۳میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم در مدت مشابه قبلی  ۴۲۰٫۱میلیارد تومان بوده است .الزم
به ذکر اســت این درآمد در حالی تحقق یافته است که شرکت در دوماهه نخست ســال بدون لحاظ افزایش نرخ اقدام به فروش محصوالت خود نموده است و از
Food Industry Magazine
گردیده است .پیش بینی می گردد با توجه به الگوی مصرف این محصول فروش در  ۶ماهه دوم بیشتر از  ۶ماهه اول سال باشد.
خردادماه این افزایش نرخ لحاظ
36

INDUSTRY
INDUSTRY
INDU
S T R Y w w w. i r a n f o o d m a g a z i n e . c o m

شرکت ماندانا شیمی برای
دومین سال پیاپی واحد نمونه
ملی استاندارد شد
در مراسم روز جهانی استاندارد با حضور معاون اول
رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد لوح و تندیس
واحد نمونه کشوری به مدیریت شرکت ماندانا شیمی
اعطا شد .به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا،
در این مراســم مهندس جهانگیری ،معاون اول رئیس
جمهور لوح و تندیس واحد نمونه کشوری را به مهندس
بهرام امامی تبریزی مدیرعامل شرکت ماندانا شیمی اعطا کرد .بر اساس این گزارش متن این تقدیرنامه به شرح ذیل است :
توسعه و تعالی ایران اســامی در گرو همت و همیت مردان و زنان خالق و توانمندی است که با عشق بی کران و اراده استوار گامهای بلند برمی دارند و به فتح
قله های عزت و افتخار می اندیشند.
مدیرعامل محترم واحد تولیدی ماندانا شیمی
اینک که در جرگه چنین مردان و زنانی قرار گرفته اید و مفتخر به کسب عنوان واحد تولیدی نمونه ملی تولید و پوشش های مورد مصرف در بسته بندی فلزی؛
شده اید ،این توفیق ارزشمند را به شما تبریک می گویم و از درگاه یکتای بی همتا برایتان سعادت و سربلندی روزافزون آرزومندم.
نیره پیروزبخت /رئیس سازمان ملی استاندارد ایران /مهر۹۹
گفتنی است شرکت ماندانا شیمی سال گذشته نیز بعنوان واحد نمونه کشوری انتخاب شده بود که به این لحاظ این افتخار برای دومین سال پیاپی نصیب این
شرکت می شود.

Food Industry Magazine

Food Industry Magazine

دبل شرکت شیر پاستوریزه
پگاه فارس بعنوان واحد نمونه
ملی استاندارد

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس برای دومین سال متوالی بعنوان واحد نمونه ملی استاندارد انتخاب شد .به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،در مراسمی
که به مناسبت روز جهانی استاندارد در شیراز با حضور استاندار فارس و مدیرکل اداره استاندارد این استان برگزار شد ،مهندس محمد بزم آرا ،مدیرعامل شرکت
شیر پاستوریزه پگاه فارس ،تندیس واحد نمونه استاندارد ملی در سال  ۱۳۹۹را دریافت کرد.
بر اساس این گزارش در این مراسم ،مدیرکنترل کیفیت شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس ،نیز بهعنوان مدیرکنترل کیفی نمونه استانی ،معرفی شد .
گفتنی است ،مراسم اعطای نشان واحد نمونه استاندارد ملی ،به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی ،در سالن نمایشگاه بین المللی شیراز استانداری و با رعایت
فاصله گذاری اجتماعی ،برگزار شد.
شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سال گذشته نیز موفق به کسب واحد نمونه ملی شده بود و به این جهت در کسب این عنوان در دو سال  ۹۸و  ۹۹دبل کرد.
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در روز جهانی استاندارد رخ داد

پگاه تهران واحد نمونه
ملی کشوری شد
شرکت پگاه تهران موفق به کسب تندیس و لوح واحد تولیدی نمونه استاندارد
در کشــور شــد .به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا  ،در مراسمی که
با حضور شــرکتهای نمونه  ،معاون اول رئیس جمهور و رئیس ســازمان ملی
استاندارد برگزار شد ،دکتر سید جعفر میر ،مدیرعامل پگاه تهران ،لوح و تندیس
واحد تولیدی نمونه کشوری را از دست معاون اول رییس جمهور دریافت کرد.
معاون اول رییسجمهور با تأکید بر اهمیت توجه به موضوع استاندارد در تولید
محصوالت مختلف گفت :استاندارد و کیفیت محصول برای واحدهای صنعتی
و تولیدی که به دنبال حضور در بازارهای بینالمللی هستند ،مهمترین موضوع
است .اسحاق جهانگیری اظهار داشت:امروز مردم کشور نیز به نشان استاندارد
بر روی کاالها و محصوالت توجه جدی دارند و این حساســیت جامعه تا حدی
ارتقا پیدا کرده که مردم نه تنها به استاندارد کاال بلکه حتی به برند محصوالت
نیز توجه دارند .معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد
باید حساسیت ویژه ای نسبت به استاندارد کاالهای تولیدی در کشور داشته باشد
خاطرنشان کرد :کشورهای همسایه نظیر افغانستان ،ترکیه ،عراق و آذربایجان از
مهمترین مقاصد صادراتی ایران هستند و الزم است دستگاه هایی نظیر سازمان

ملی استاندارد با کشورهای هدف صادراتی ایران به تفاهم و توافقاتی برسند تا
فرایند صادرات برای صادرکنندگان کشور تسهیل شود .معاون اول رییس جمهور
با قدردانی از واحدهای تولیدی نمونه که از سوی سازمان ملی استاندارد معرفی
شده اند تصریح کرد :امروز اســتمرار چرخ تولید برای کشور بسیار مهم است و
یکی از اصلی ترین نیازهای اســتمرار تولید این است که صادرات غیرنفتی به
شکلی مناسب انجام شود تا ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه تولید فراهم شود و
واحدهای تولیدی بتوانند ادامه حیات دهند.در این مراسم که نیره پیروزبخت
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران حضور داشت از  ۱۹واحد تولیدی برتر در
کشور بعنوان واحد نمونه ملی استاندارد ملی تقدیر شد .به همین مناسبت سید
جعفر میر مدیرعامل پگاه تهران  ،از زحمات معاون کیفیت و همکاران ایشــان
در کســب این مقام ملی تقدیر و تشکر کرد و گفت :امید است با توجه به شعار
پگاه مبنی بر ســامت محوری و حفظ کیفیت  ،این مسیر همچنان ادامه یابد.
مدیر عامل پگاه تهران  ،ضمن تبریک به تمامی همکاران  ،کسب این عنوان را
مرهون تالشهای تمامی پرســنل پگاه تهران دانست و افزود  :باید تالش شود
تا این عنوان در سالهای آتی در تمامی زمینه های فعالیت شرکت تکرار شود.

پگاه گلستان واحد
نمونه استاندارد استانی

Food Industry Magazine

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گستان ،به عنوان واحد نمونه استاندارد استانی در سال  ،۹۹معرفی شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا  ،از روابط عمومی و امور بین المل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) ،طی مراسمی و با حضور مدیرکل استاندارد گلستان
و جمعی از مدیران استان ،لوح واحد نمونه استاندارد استانی ،به شرکت پگاه گلستان ،اعطاء شد.
مهرنوش امجدی گلپایگانی مدیر عامل پگاه گلستان ،مجهز بودن آزمایشگاه ،میزان صادرات فرآورده تولیدی و فعالیتهای مرتبط آموزشی را از مالکهای موثر
دریافت این نشان عنوان کرد.
Food Industry Magazine
گفتنی است ،مراسم اعطای نشان واحد نمونه استاندارد استانی ،در پگاه گلستان ،برگزار شد.
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انتخاب گروه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان
واحد تولیدی نمونه کشور در روز جهانی
استاندارد
گروه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان واحد تولیدی نمونه کشور در روز جهانی استاندارد انتخاب شد
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،در نشستی که با حضور مهندس جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد ،تندیس و لوح گروه صنعتی زرماکارون به
مرتضی سلطانی بنیانگذار و رئیس گروه صنعتی پژوهشی زر اعطا شد.
در این نشست معاون اول رییسجمهور با تأکید بر اهمیت توجه به موضوع استاندارد در تولید محصوالت مختلف گفت :استاندارد و کیفیت محصول برای واحدهای صنعتی
و تولیدی که به دنبال حضور در بازارهای بینالمللی هستند ،مهمترین موضوع است.
وی همچنین اظهار داشت :امروز مردم کشور نیز به نشان استاندارد بر روی کاالها و محصوالت توجه جدی دارند و این حساسیت جامعه تا حدی ارتقا پیدا کرده که مردم نه
تنها به استاندارد کاال بلکه حتی به برند محصوالت نیز توجه دارند.

Food Industry Magazine

کسب گواهینامه و تندیس
رعایت حقوق مصرف کننده

Food Industry Magazine

افتخاری دیگر برای صنایع غذایی بیژن

شــرکت صنایع غذایی بیژن موفق به کســب گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کننده در هفتمین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق
مصرف کننده استان تهران شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،در مراسمی تندیس رعایت حقوق مصرف کننده به حسین مصطفی زاده ریاست هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی
بیژن اعطا شد .متن لوح دریافتی به شرح زیر است:
مدیرعامل محترم شرکت محصوالت غذایی بیژن
باعنایت به تالش صورت گرفته آن شرکت برای رعایت حقوق مصرف کننده مطابق مفاد مندرج در آئین نامه مربوطه به استناد مصوبه کمیته فنی،
گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان به آن شرکت اعطاء می شود
امید است که با تعامل هوشمندانه در حفظ و ارتقای چنین جایگاهی موفق باشید
یداهلل صادقی /رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران
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در بازدید رییس اتاق بازرگانی
ایران از مجموعه زر مطرح شد:

انقالب در حوزه صنعت
شیرینی با زر کام
غالمرضا شافعی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و جمعی از مدیران صنایع
از گروه صنعتی وپژوهشــی زر بازدید کردند و از نزدیک در جریان طرح مگاپروژه زرکام
قرار گرفتند .به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا  ،در این ارتباط مرتضی سلطانی،
مدیرعامل هلدینگ زر با اشاره به این که راه اندازی این مگاپروژه بیش از  ۴۰۰نوع محصول
جدید را به بازارهــای صادراتی دنیا عرضه خواهد کرد گفت :مگاپروژه زرکام که به زودی
فرایندهای مربوط به تولیدات آن آغاز خواهد شــد مجموعه ای بی نظیر از تولیدات را به
بازارهای صادراتی دنیا ارایه خواهد کرد که بدون شــک محصــوالت تولیدی این پروژه
محصوالتی هستند که تا پیش از این در ایران تولید نشده اند .وی اشاره کرد به این موضوع
که این پروژه قادر است صنعت شیرینی و شکالت کشور را یک باره متحول کند .وی با تاکید
بر این که محصوالت این مگاپروژه از نظر کیفیت و قیمت و همچنین بسته بندی از شاخص
های بسیار مناسبی برخوردار هستند گفت این موضوع می تواند عالوه بر بازارهای صادراتی،
مصرف کننده داخلی را نیز با برندی معتبر در صنعت شیرینی و شکالت و نان مواجه سازد
که حتی می تواند با برندهای معتبر دنیا مانند Nestle ، Mars،Mondelezو ...رقابت کند.

شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که واحدهایی همچون هلدینگ زر در کشور
نداریم و آن چه امروزه در کشور به نام تولید جا افتاده بیشتر مونتاژ و خام فروشی است و
مجموعه های تولیدی بیش از آن که تولیدکننده ارز باشند مصرف کننده آن هستند گفت:
گروه زر نشان از امیدواری برای جوانان کشور است که می توان در کشوری مانند ایران با همه
مشکالت اقتصادی و تولیدی نیز با دست خالی کارهای بزرگ انجام داد .در این نشست احمد
پورفالح عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به مشکالت موجود در حوزه اقتصادی کشور
گفت باید دکترین مدیریتی مرتضی سلطانی را در کشور تدوین کرد و اشاعه داد تا مدیران
دیگر بدانند در همین شرایط می توان تا چه میزان موفق عمل کرد .مهندس سلطانی در این
جلسه با اشاره به این که یکی از رموز موفقیت در مجموعه زر ،تفکیک مدیریت از مالکیت
است بر ضرورت اعتماد به مدیران در مجموعه های تولیدی اشاره کرد و گفت :یک مدیر کالن
بایدبرموضوعاتمدیریتیدرمجموعهتمرکزکندومسایلتولیدی،آزمایشگاهی،تخصصی
و … را به مدیران آن مجموعه تفویض کند و به مدیران و نخبه های کشور اعتماد کند که
ثمره آن راه اندازی و هدایت مجموعه هایی مانند گروه صنعتی و پژوهشی زر خواهد بود.

Food Industry Magazine

پگاه فارس با نماد
غفارس رتبه دوم تولید
و فروش شرکتهای
بورسی را به خود
اختصاص داد

شرکت شیر پاســتوریزه پگاه فارس ،با نماد «غفارس» ،رتبه دوم تولید و فروش در شش ماهه اول سال جاری را ،بین شرکت های بورسی کسب کرد .به گزارش
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،محمد بزم آراء مدیر عامل پگاه فارس ،با اعالم این خبر افزود :با افتتاح خط تولید محصوالت اســتریل و پنیرخامهای (الماسی)
توان تولید و فروش این شرکت افزایش یافت .او افزود :افزایش دو برابری تولید محصوالت تخمیری نیز از دستاوردهای پگاه فارس در  ۶ماهه اول سال جاری است.
مدیرعامل پگاه فارس ،تصریح کرد :ایجاد زیر ســاخت جهت تولید محصوالت جدید و متنوع ،توســعه بازارهای صادراتی و داخلی ،افزایش توان رقابتی و اشتغال
Industry Magazine
 Foodتولید جدید است.
خطوط
آفرینی از اهداف راه اندازی این
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کاله ،کفیر ناری را برای تقویت سیستم ایمنی
بدن عرضه کرد

استفاده میشود .اما به گفتهی مدیران کاله ،با عرضهی «کفیر ناری» ،ارائهی محصوالتِ
کفیر با هدف «تقویت سیستم ایمنی بدن» ،به صورت متنوعتر ،متمایزتر و با باالترین
کیفیت جهانی انجام میشود.
در کفیر ناری ،اســتفاده از بهترین باکتری کفیر در ســطح جهان و به میزان فراتر از
استانداردهای داخلی و بینالمللی ،باعث شده این محصول خواص باالیی از نظر سالمتی
داشته باشد.
محصوالت نوشیدنی و ماست کفیر ناری
در حال حاضر کفیر ناری دارای دو محصول نوشیدنی کفیر و ماست کفیر است .نوشیدنی
کفیر ناری در دو نوع نوشیدنی کفیر کالسیک (با گاز بیشتر و طعم تندتر) و نوشیدنی کفیر
الیت (با گاز کمتر و طعم مالیمتر) ،و ماست کفیر ناری نیز در دو نوع پرچرب و کمچرب
به بازار عرضه شده است؛ اما بر اساس گفتههای مسئوالن تحقیق و توسعهی شرکت کاله،
در آینده محصوالت دیگری مانند ماست چکیده نیز به سبد محصوالت کفیر ناری اضافه
خواهد شد.
گاز موجود در نوشیدنیهای کفیر ناری ،تماما طبیعی بوده و ناشی از فعل و انفعاالت
داخلی باکتریهای مفید پروبیوتیک با شیر است که البته برای جلوگیری از سرریز شدن
و سرو درست آن ،کفیر ناری بر روی بطریهای نوشیدنی خود راهنمای جذابی را از روش
سرو آن ارائه داده است.
گفتنی است از نظر فواید سالمتیبخشی و تقویت سیستم ایمنی بدن ،چه ماست و چه
نوشیدنی کفیر ناری دارای خواص یکسانی هستند.
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کسب تندیس حامی حقوق
مصرفکننده توسط پگاه تهران
شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران ،برای چهارمین بار ،لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،را به دست آورد.به گزارش ماهنامه کارآفرینی و
صنعت غذا  ،به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) ،این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و با
حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ،به پگاه تهران اهدا شد .سید جعفر میر مدیرعامل پگاه تهران ،تصریح کرد :این تندیس ،با
ارزیابی و بررسی شاخصهایی ،از جمله قیمت مصرفکننده ،کیفیت و رضایتمندی مشتری دریافت شده است .گفتنی است ،در حوزه صنایع لبنی استان تهران،
تنها دو شرکت تندیس حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،را دریافت کردند.
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در دوران شیوع کرونا ،که تقویت سیستم ایمنی بدن اهمیت ویژهای یافته است ،کاله،
محصول جدید خود با عنوان کفیر ناری که حاوی باکتریهای مفید پروبیوتیک است را
به بازار عرضه کرد .به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،گروه صنایع غذایی سولیکو
کاله به تازگی برند جدیدی با عنوان «کفیر ناری» را به بازار معرفی کرده است.
بهگفتهیکارشناسان،مهمترینخاصیتمحصوالتحاویکِفیر،تقویتسیستمایمنی
بدن با استفاده از باکتریهای پروبیوتیک خاص آن است .محصوالت کفیر ناری در حال
حاضر به صورت نوشیدنی کفیر و ماست کفیر به بازار عرضه شده و قرار است محصوالت
دیگری نیز در این طبقه عرضه شوند.
تاریخچه و خواص کفیر:
با جستجویی ساده در اینترنت به هزاران مقالهی تاریخی و علمی در مورد کفیر و تایید
فواید سالمتی آن میرسیم .منشاء کِفیر (به انگلیسی  ،)Kefirبه  ۲هزار سال پیش و
کوههای قفقاز باز میگردد که برای اولین بار ،چوپانان این منطقه ،از ترکیب قارچ کفیر
که خواص سالمتیبخش آن شناخته شده بود -با شیر ،به طور اتفاقی این نوشیدنیرا کشــف کردند .کفیر نام خود را از کلمهی ترکی «کِیف» به معنای حال خوب گرفته
و از آن زمان تا امروز ،در بسیاری از کشــورهای دنیا ،با برندهایی همچون «الیفوی»
(« ،)Lifewayگرینولــی» ( )Green Valleyو «میپلهیل» (،)Maple Hill
به یکی از محصوالت پرطرفدار برای سالمتی و تقویت سیستم ایمنی بدن تبدیل شده
است .تحقیقات بسیاری نشان داده اســت که مصرف منظم کفیر میتواند به مبارزه با
باکتریهای مضر ،کاهش التهاب و افزایش فعالیت اکسایشی بدن کمک کند .همچنین
کفیر پر از مواد پروبیوتیک است که با جلوگیری از رشد باکتریهای مضر روده ،به بهبود
سیستم ایمنی بدن کمک میکند .همچنین کفیر با داشتن سطح باالیی از تیامین،B12،
کلسیم ،فوالت ،ویتامینهای گروه  Kو بیوتین نیز ،به تقویت سیستم ایمنی و محافظت
از سلولها کمک میکند.
هدف از ارائهی کفیر ناری به بازار چه بوده است؟
کفیر ،محصول جدیدی در سبد محصوالت شرکت کاله نیست .کفیر قبال در بازارهای
ایران با عنوان «کفیر کاله» و یا با نام تجاری «ونوس» عرضه میشده که از این نام همچنان
برای برخی بازارهای صادراتی کاله و به خصوص کشــورهای عربی برای عرضهی کفیر

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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امضای تفاهمنامه سهجانبه میان شرکت
ی رفاه ،شرکت ارتباطات
فروشگاههای زنجیرها 
مبیننت و همراه اول

ی رفاه ،شرکت ارتباطات مبیننت و همراه اول تفاهمنامه
شرکت فروشگاههای زنجیرها 
همکاری امضا کردند .به گــزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا  ،مراســم امضای
ی رفاه ،شرکت ارتباطات مبیننت
تفاهمنامه همکاری میان شرکت فروشگاههای زنجیرها 
و موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول ۱۹ ،مهرماه سالجاری با حضور مدیران
عالیرتبه در ساختمان شماره یک همراه اول برگزار شد.
مشاوره ،طراحی ،توسعه و ایجاد زیرســاختهای ارتباطی و زیرساختهای فناوری
ی رفاه با توجه به امکانات مبیننت و ارائه خدمات
اطالعات مورد نیاز فروشگاههای زنجیرها 
ی رفاه از مفاد این قرارداد سهساله است که در دو فاز
رفاهی توسط فروشگاههای زنجیرها 
اجرا خواهد شد .دکتر رسول محمدی ،عضو هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاههای
ی رفاه با ابراز خرسندی از انعقاد این قرارداد همکاری گفت :امیدواریم امضای
زنجیرها 
این تفاهمنامه آغازگر اتفاقات خوب در عرصه اقتصاد کشور باشد و بتوان نتایج مثبت آن
را به زودی مشاهده کرد.
وی ادامه داد :فروشگاههای رفاه در جهت توزیع مدرن و سیستماتیک کاالهای مورد
نیاز مردم گام بلندی را برداشته و میدانیم که مسیری طوالنی در این راستا در پیش
داریم .امید است که قراردادهای همکاری مشابه ،ما را در تحقق اهداف شرکت در

جهت خدمت به هموطنان عزیزمان یاری دهد.
دکتر محمدی در پایان خاطرنشان کرد :در سالهای اخیر شرکت رفاه بهعنوان یک
بنگاه اقتصادی خصوصی و خدمترسان به مردم ،با ارگانها ،سازمانها و شرکتهای
بزرگ دولتی و خصوصی قرارداد همکاری امضا کرده است که از میان آنها میتوان به قوه
قضاییه ،کمیته امداد امام خمینی(ره) ،صندوق بازنشستگی کشوری و… اشاره کرد.
امروزه این ظرفیت در فروشگاههای رفاه ایجاد شــده که در مقیاس کشوری بتواند
همکاری کاربردی و موثری را در جهت اعتالی اقتصادی و رفاهی مردم با شــرکتها و
سازمانهای کلیدی و مهم کشور داشته باشد.
در ادامه این مراسم مهدی غیناقی ،عضو هیاتمدیره شــرکت همراه اول نیز با ابراز
خوشحالی از همکاری با شرکت فروشگاههای زنجیرها 
ی رفاه اظهار کرد :از اعتماد این بنگاه
اقتصادی خوشنام و باسابقه به شرکت همراه اول و مبیننت جهت آغاز همکاری چندجانبه
و انعقاد قرارداد ،سپاسگزارم و امیدوارم این اتفاق آغازگر جریان مثبت در راستای پیشرفت
در عرصههای مختلف سازمانی شود .وی در پایان تصریح کرد :فروشگاههای رفاه همواره
در مواقع بحرانی و حساس کشور بهعنوان زنجیره حیاتی تامین کاالهای اساسی بوده و
اعضای این خانواده بزرگ جهت رفاه حال مردم همچنان در حال خدمت هستند.
همکاری با رفاه را به فال نیک میگیریم و امیدواریم آثار مثبت و اثربخش این همکاریها
بهزودی به بار بنشیند .گفتنی است انعقاد قرارداد همکاری با شرکتها ،سازمانها ،نهادها
ی رفاه
و ارگانهای خصوصی و دولتی از برنامههای جاری شرکت فروشگاههای زنجیرها 
جهت تحقق اهداف بلندمدت سازمانی این بنگاه اقتصادی خصوصی است.

انعقاد تفاهم نامه بین مرکز علمی کاربردی
گروه سحرخیز و سازمان نظام مهندسی
کشاورزی خراسان رضوی
در ادامه این نشســت ســید احمد دلقندی ،رئیس ســازمان نظام مهندسی
مراســم انعقاد تفاهم نامه بین مرکز علمی کاربردی گروه ســحرخیز و
سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراســان رضوی مورخ  ۸مهر ماه  ۱۳۹۹کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد :یکی از مشکالت
در راستای توان افزایی دانش آموختگان کشاورزی با موفقیت انجام پذیرفت .آموزشی که در حوزه کشــاورزی وجود دارد این است که فارغ التحصیالن این
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،در این رویداد فرهاد سحرخیز ،حوزه علــم کافی دارند اما نمی توانند از آن اســتفاده کنند و در واقع این افراد
جرأت ورود به بازار کار را ندارند.
عضو هیأت مدیره گروه سحرخیز به این نکته اشاره کرد :
Foodاینکه هم اکنون حدود  ۲۰هزار دانش آموخته حوزه های کشاورزی
Industryبیان
 Magazineوی با
همکاری برای اشــتغال فارغ التحصیالن حوزه کشــاورزی ،ارایه تسهیالت
برای اســتفاده از امکانات و تجهیزات مورد نیاز و فضاهای آموزشــی ،تدوین در خراســان رضوی وجود دارد ،خاطرنشــان کرد :ما برای توانمندسازی این
اســتانداردهای مورد نیاز برای مهارت افزایی ،همکاری برای آشــنایی مهارت دسته از فارغ التحصیالن با اتحادیه های مختلفی از جمله گاوداران ،مرغداران
آموزان با فضای کسب و کار مجازی ،همکاری برای آشنا کردن جامعه مهارت تخمگذار و سایر مواردی از این دســت واردمذاکره شده تا دوره های آموزشی
آموز در بورس کاالی کشاورزی و سایر مواردی از این دست از جمله موارد مطرح کوتاه مدت برگزار کرده و بعد از آن به شرکت کنندگان گواهی اعطا می شود تا
دانش آموختگان بتوانند در حوزه های تخصصی کشاورزی فعالیت داشته باشند.
شده در این تفاهم نامه است.
انعقاد این تفاهم نامه  ،قدم گذاشــتن در مسیر توسعه دانش حوزه کشاورزی
این تفاهم نامه به مدت  ۳سال بین طرفین منعقد شده تا به اهداف مشترک
Food Industry Magazine
سرزمین عزیزمان ایران میباشد.
هر  ۲طرف دست پیدا شود.
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محصوالت ” سان رامک ” خورشیدی بر سر
سفره مصرف کنندگان ایرانی

Food Industry Magazine

گنجاندن برنامه مصرف محصوالت غنی شــده با ویتامین  Dدر سبد خوراکی
این کمبودها جبران شود.
دکتر محمد صادق عرب مدیر تحقیق و توســعه و کنترل کیفیت شــرکت
فرآورده های لبنی رامک نیز در این نشست از تولید گروه محصوالت غنی شده
با ویتامین  D3با نام ” سان رامک ” توسط این شرکت خبر داد و بیان داشت :
متاسفانه جامعه ما زمانی برای درمان بیماری های ناشی از کمبود ویتامین D
اقدام می کند و به فکر فرو می افتد که کار از کار گذشته و آسیب ها وارد شده
است  ،اثرات محصوالت لبنی ماســت و پنیر غنی شده با ویتامین  Dامروزه
اثبات شده و تالش گردیده تا غنی ســازی پنیر و ماست تولیدی تاثیری روی
طعم محصوالت نداشته باشد.
مهندس بابک مازندرانی ،معاونت اجرایی شرکت فرآورده های لبنی رامک نیز
در ادامه این نشست با بیان اینکه این شرکت علی رقم تمام چالش های پیش
رو در مســیر تولید همواره در راستای سالمت جامعه گام برداشته  ،اعالم کرد
که گروه محصوالت ســان رامک با نام های ” سان ماس ” و ” سان چیز ” در
راستای ماموریت همیشگی شرکت رامک تهیه و به صورت غنی شده با ویتامین
 D3در دسترس عموم مصرف کنندگان عزیز در سراسر کشور قرار گرفته است.
مهندس ابراهیم ترابی مدیر کارخانجات شــرکت فرآورده های لبنی رامک
نیز در این نشست ابراز داشت :امروزه تنوع محصوالت لبنی در بازار بسیار زیاد
شده اســت که در این بین محصوالت غنی شده سهم قابل توجهی را به خود
اختصاص داده اند که در جامعه ما بیشــتر درنمک ،محصوالت لبنی ،غالت و
ماکارونی دیده میشود .اکنون با تولید ماست و پنیر غنی شده با ویتامین D3
توسط شرکت فرآورده های لبنی رامک ،انتظار می رود که جامعه نیز بیش از
پیش با این محصوالت آشنا شود.
در ادامه این نشست ،مدیر بازاریابی شرکت فرآورده های لبنی رامک با اشاره
به توانمندی های انســانی و تجهیزاتی این شرکت افزود ،در عرضه سان ماس
وســان چیز معیار اصلی کیفیت ،ذائقه مصرف کنندگان بوده و شعار سان به
سان خورشید نیز با همین رویکرد انتخاب شده است.
مهندس هاشــم پور یادآور شد که لزوم اطالع رســانی صحیح و آگاه سازی
جامعه از عوارض کمبود ویتامین  Dدر کنار اهمیت تامین این ویتامین از طریق
محصوالت غذایی ،از اهمیت باالیی برخوردار بوده و در کمپین سان رامک تالش
شده تا این موضوع در اولویت تیم بازاریابی رامک قرار گیرد.
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برآیند یک پژوهش علمی ،دانشگاهی که اخیرا بر روی طیف جمعیتی  ۲۰تا
 ۴۰ساله و  ۴۰تا  ۶۰ساله در شیراز انجام شده بیانگر آن است که هر دو طیف
میان ســال و جوان و نوجوان با کمبود محســوس ویتامین  Dروبرو هستند،
کارشناسان مصرف محصوالت غنی شده با ویتامین  Dرا بهترین رویکرد برای
جبران این کمبودها میدانند.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا  ،نتایج این پژوهش در نشســت
رونمایی از محصوالت ” سان ” شــرکت فرآورده های لبنی رامک در دو گروه
ماست با نام ” ســان ماس ” و پنیر با نام ” سان چیز ” با حضور اصحاب رسانه
تبیین شد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شــیراز در این نشست با بیان اینکه
ناکافی بودن ویتامین  Dدر جامعه جهانی و در کشور ما یک چالش جدی است
افزود :بر اساس نتایج این پژوهش طیف جوان و نوجوان در جامعه هدف شیراز
که انتظار می رفت مشکلی در دریافت ویتامین  Dنداشته باشند با  ۴۷درصد
کمبود ویتامین  Dروبرو هستند.
دکتر مرضیه اکبرزاده ادامه داد ۳۲ :درصد از طیف جمعیتی جوان و نوجوان
در این پژوهش ویتامین  Dناکافی دریافت میکنند و فقط  ۲۰درصد در شرایط
طبیعی دریافت آن هستند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه گفت :همچنین
بر اســاس نتایج این پژوهش در طیف جمعیتی میان سال  ۲۲درصد کمبود
ویتامین  Dدارند  ۴۸ ،درصد ویتامین  Dناکافی دریافت می کنند و  ۲۹درصد
در شرایط طبیعی دریافت آن هستند.
اکبرزاده در ادامه با بر شــمردن زیان های ناشی از کمبود ویتامین  Dگفت:
پوکی استخوان تنها زیان ناشی از کمبود ویتامین  Dنیست ،هر چند جامعه ما
نام پوکی استخوان را با کمبود ویتامین  Dدر ذهن تداعی می کند اما زیان های
ویتامین  Dبسیار فراتر از پوکی استخوان است  ،سلول های مغزی  ،بافت های
عضالنی و سیستم ایمنی بدن همه گیرنده ویتامین  Dدارند و نقش این ویتامین
در کنترل سلول های سرطانی اثبات شده  ،بنا بر این نقشی که ویتامین  Dدر
سالمت زندگی ایفا می کند بسیار فراتر از چیزی است که مردم می پندارند.
این استاد دانشــگاه در ادامه به کنترل بیماری های خود ایمنی مانند ام اس
و دیابت با استفاده از ویتامین  Dاشاره کرد و گفت :کاهش بیماری های قلبی
و عروقی  ،درمان پرفشاری خون  ،کنترل ســکته  ،درمان و کاهش افسردگی
ارتباط مستقیم با مصرف ویتامین  Dدارد  ،اکنون در برنامه پزشک خانواده با
استفاده از مکمل درمانی مصرف ویتامین  Dدر جامعه افزایش پیدا کرده است
اما این موضوع برای جبران کمبود ویتامین  Dکافی نیست.
اکبرزاده به غنی ســازی لبنیات با ویتامین  Dبــه عنوان راهکاری در جهت
جبران دریافت این ویتامین در بدن پرداخت و گفت :استفاده از ماست و پنیر
غنی شده با ویتامین  Dمیتواند تا حدودی این کمبودها را جبران نماید  ،کمبود
ویتامین  Dدر جامعه ما اکنون تبدیل به یک همه گیری شده و می بایست با

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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جایزه صلح نوبل
به «برنامه جهانی غذا» رسید

Food Industry Magazine

44

سازمان برنامه جهانی غذا به دلیل تالش خود برای مبارزه با گرسنگی در مناطق
مختلف جهان به ویژه در کشورهای جنگ زده ،جایزه صلح نوبل  ۲۰۲۰را دریافت
کرد .به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،سازمان برنامه جهانی غذا به دلیل
تالش خود برای مبارزه با گرسنگی در مناطق مختلف جهان به ویژه در کشورهای
جنگ زده ،جایزه صلح نوبل  ۲۰۲۰را دریافت کرد.
کمیته نوبل نروژ روز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد :این سازمان بخاطر “کمک
به بهبود شرایط در جهت ایجاد صلح در مناطق درگیر و همچنین به عنوان یک
نیروی محرکه در جهت جلوگیری از اســتفاده از گرسنگی به عنوان یک سالح
جنگی” مورد تقدیر قرار گرفته اســت .این کمیته گفت :نیاز به همبستگی بین
المللی و همکاری چند جانبه “بیش از هر زمان دیگری آشــکارتر اســت .برنامه
جهانی غذا بزرگترین گروه بشردوستانه در جهان است که به طور خاص گرسنگی
را برطرف می کند و در جهت امنیت غذایی تالش می کند.
 Foodگزارش ،برنامه جهانی غذا سال گذشته حدود  ۱۰۰میلیون نفر را
اساس این
بر Industry
Magazine
در  ۸۸کشور در مواجهه با “ناامنی حاد غذایی و گرسنگی” پوشش داده و به آنها کمک کرد .این سازمان همچنین یک نهاد
اصلی است که سازمان ملل متحد از طریق آن برای از بین بردن گرسنگی به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار فعالیت
می کند .کمیته نوبل نروژ پس از وخیم شدن شرایط طی سالهای اخیر ،تصمیم گرفت امسال بحران گرسنگی را
برجسته کند .در این گزارش آمده است که در سال  ۱۳۵ ،۲۰۱۹میلیون نفر از گرسنگی حاد رنج می برند،
که باالترین رقم در سالهای گذشته است .بیشتر این افزایش ناشی از جنگ و درگیری مسلحانه بوده است.
جایزه صلح نوبل سال گذشته به ابی احمد ،نخست وزیر اتیوپی برای تالش او به منظور پایان دادن
به تقریباً دو دهه درگیری با اریتره اهدا شد.
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اعطای  ۵۵میلیون دالر به شرکتی
که در آزمایشگاه گوشت میسازد
یک شرکت هلندی که  ۷ســال پیش اولین همبرگر آزمایشــگاهی را تولید کرد،
اکنون  ۵۵میلیون دالر بودجه برای توسعه فناوری پیشرفته خود گرفته تا همبرگرها از
سلولهای گوشت واقعی ساخته شوند و دیگر شاهد تأثیرات منفی دامداری بر محیط
زیست نباشیم .به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،به نقل از آی ای ،همه ما
درباره گزینه های جایگزین گوشت مانند استیک تهیه شده از نخود و جلبک دریایی و
آنهایی که در آزمایشگاه پرورش یافته اند ،شنیده ایم .اکنون شرکتی که هفت سال پیش
اولین همبرگر را در یک آزمایشگاه پرورش داده  ۵۵میلیون دالر بودجه برای توسعه
فناوری پیشرفته خود دریافت کرده است.
شرکت هلندی “موسا میت”( )Mosa Meatبه منظور توسعه فناوری و کارخانه خود
جهت تهیه گوشتهای جایگزین برای تمام اروپا ۵۵ ،میلیون دالر بودجه دریافت کرده
است .رمز موفقیت این شرکت این است که آنها بدون اینکه اقدام به کشتن بیرحمانه
حیوانات کنند ،گوشت واقعی تولید میکنند .تنها تفاوت این است که این گوشت در
آزمایشگاه پرورش داده میشود ،بنابراین به هیچ حیوانی آسیب نمیرسد و همچنین
هیچ ماده افزودنی مخرب برای سالمتی انســان و حیوانات که مرتبط با کشاورزی و
دامداری است ،ندارد .شرکت “موســا میت” میگوید اکنون با این بودجه برنامههای
عظیمی برای توسعه فناوری پیشرفته خود دارد“ .سارا لوکاس” رئیس بخش تولید این
شرکت گفت :هدف ما در سه سال آینده استقرار یک خط تولید در مقیاس صنعتی،
همکاری با قانونگذاران برای نشــان دادن ایمنی گوشت آزمایشگاهی و معرفی اولین
گوشت گاو کشت شده در آزمایشگاه به مصرف کنندگان هستیم .این شرکت استارتاپی
در حال حاضر مسیری طوالنی را طی کرده است .آنها اکنون  ۵۰دانشمند در شرکت
خود دارند و از این گذشته ،آنها موفق شدهاند قیمت همبرگر آزمایشگاهی خود را از
زمان معرفی اولین همبرگر آزمایشگاهی در سال  ۲۰۱۳حدود  ۸۸برابر کاهش دهند.
بله درست خواندید .در سال  ۲۰۱۳اولین همبرگر آزمایشگاهی “موسا میت” حدود

 ۲۹۰دالر ( ۲۵۰یورو) قیمت داشت ،اما با این قیمت کمتر کسی توانایی خرید آن را
داشت .خوشبختانه اکنون قیمت این همبرگر تقریباً به  ۱۰دالر ( ۹یورو) رسیده است .اما
این شرکت چگونه موفق به کاهش چشمگیر قیمت برگرهای خود شده است؟ همه چیز
مربوط به خونابه ای است که این برگر در آن ساخته میشد .تولید سلول های گوشتی
آزمایشگاهی به خونابه جنینی گاو( )FBSنیاز دارد و این خونابه که در رحم گاو موجود
است ،بسیار گران بود .اما وقتی محققان این شرکت متوجه شدند که چگونه می توان
این همبرگر را بدون  FBSدرست کرد ،قیمت آن به طرز چشمگیری کاهش یافت و این
خبر خوبی است ،زیرا همه مردم اکنون می توانند از گوشت های سالم بهره مند شوند.
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بیماری کووید  ۱۹باعث شده واردکنندگان غالت از مدیریت لحظه ای ذخایر
به یک رویکرد محافظهکارانه تر روی آورند .در نتیجه ،آن ها از ترس اختاللهای
آینده در زنجیــره عرضه ،ذخایر خود را افزایش میدهنــد .به گزارش ماهنامه
کارآفرینی و صنعت غذا ،به نقل از راشاتودی ،هجوم برای خرید طی
همهگیری ویروس کرونا به ســطح دولتها هم راه یافته است.
کشــورها در بحبوحه ترس از تاثیــر همهگیری بر زنجیره
های جهانــی عرضه و باال رفتن قیمتهــا ،مواد غذایی
ذخیره میکنند .به نظر می رســد کشورهای وابسته
به واردات مــواد غذایی بیش از همــه نگران کمبود
محصوالتکشاورزی باشــند چون تعداد موارد ابتال
به کرونا همچنان رو به افزایش اســت .مث ً
ال در مصر،
بزرگترین وارد کننــده گندم در جهــان ،خرید این
محصول در دو ماه اول تابستان  ۴۰درصد نسبت به
سال قبل افزایش یافته است .مقامات این کشور
اعالم کردند قاهره قصد دارد حداقل تا شش ماه
مواد غذایی کافی ذخیره کند .بیشتر گندم مصر از
روسیه وارد میشود .روسیه در نیمه اول سال جاری میالدی
صادرات غالت خود را سهمیه بندی کرد تا از بازار داخلی
حمایت کند .این اقدام دربحبوحه بی ثباتی ناشــی

از همهگیری ویروس کرونا هشدار دهنده اســت ولی تحلیلگران میگویند دنیا
بدون غالت روســیه هم دوام می آورد چون عرضه کنندگان دیگری هم وجود
دارند .اردن هم خرید غالت خود را افزایش داده اســت .ذخایر گندم این کشور
به رکورد  ۱٫۳۵میلیون تن رسیده اســت .در حالی که این رقم برای
پوشش نیازهای این کشــور به مدت یک سال و نیم کافیست،
دولت اردن در فکر بیشــتر کردن ذخایر استراتژیک خود
برای اطمینان از امنیت غذایی است.
امارات متحده عربی در سال جاری  ۴۵۰۰گاو شیرده
از اروگوئه وارد کردهاست .این کشور اعالم کرد این اولین
واردات از این نوع بوده و محمولــه های بعدی در راه
هستند .تحلیلگران بانک آمریکا میگویند«:بیماری
کووید  ۱۹باعث شده مصرفکنندگان از مدیریت لحظه
ای ذخایر به یک رویکرد محافظهکارانه تر روی آورند.
در نتیجه ،مصرف کنندگان از ترس اختاللهای آینده در
زنجیره عرضه ،ذخایر خــود را افزایش میدهند» .مراکش و
پاکستان هم چنین اقداماتی را انجام دادهاند .ولی تحلیلگران اشاره
کردند برخی از این افزایش واردات نتیجه تمایل این کشورها برای خرید کاالها از
ترس افزایش قیمت آنها بوده است .خرید باال به همراه سایر عوامل از جمله تقاضای
قوی از طرف چین همین حاال هم قیمتها را باال برده است.
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ا خبـا ر
مدیر امور باغبانی
سازمان جهاد
کشاورزی خراسان
شمالی :آغاز برداشت
زعفران
پیش بینی می شود همزمان با آغاز برداشت از ۴۳۰۰هکتار کشتزار
طالی سرخ  ۲۱تن محصول طالی سرخ برداشت شود.
به گــزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی ،بــه نقل از بازار
کسب کار آنالین محمدعلی شریکیان مدیر امور باغبانی سازمان جهاد
کشاورزی خراسان شمالی در این ارتباط گفت :خراسان شمالی از لحاظ
زیر کشت این محصول دارای رتبه سوم در بین استانهای تولید کننده
این محصول در سطح کشور است .شریکیان افزود :پیش بینی می شود
در ســال جاری شــاهد افزایش  ۱۰درصدی این محصول پر مخاطب
نسبت به مدت مشابه سال قبل باشیم.
وی یادآور شد  :میانگین عملکرد تولید زعفران حدود  ۲برابر میانگین
کشــوری با  ۶.۲کیلوگرم در هر هکتار خواهد بود .شریکیان با اشاره به
اینکه زعفران گیاهی است کم توقع چرا که برای آبیاری آن نیاز به آب
زیادی نبوده و زمان آن در فصلی اســت که سایر محصوالت کشاورزی
نیز به آب نیاز ندارند و یا حداقل کشور و استان با مشکل کم آبی مواجه
نیست و این عملکرد این محصول موجب پربازده و اقتصادی بودن آن
شده است .وی ضمن اشــاره به اینکه  ۹۰درصد این محصول در ایران
کشت شده و این موجب شده که  ۸۹درصد تولید این محصول اختصاص
به ایران یابد .وی در ادامه گفت :خراسان شمالی بعد از خراسان رضوی
و جنوبی دارای رتبه سوم تولید این محصول در کشور است .که فاروج
نسبت به  ۸شهرستان دارای زیر کشــت این محصول رتبه اول تولید
استان را به خود اختصاص داده است .شریکیان ضمن اشاره به شرایط
مناســب اقلیمی ،ســازگاری ،نیاز آبی کم ،عملکرد و درآمد اقتصادی
مناســب گفت :از ویژگی های این محصول ارتقای دانش فنی زعفران
کاران و سهولت نگهداری آن از عوامل مهم توسعه این محصول صادراتی
در استان است .وی ضمن اشاره به تولید اشتغال این محصول صادراتی
توجه به ایجاد اشتغال یک شغل به طور
گفت :کشت و تولید زعفران با
Food Industry Magazine
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مستقیم در مراحل کاشت  ،داشت ،برداشت و فرآوری در هر یک هکتار
زعفران حدود  ۱۸۰تا  ۲۰۰شــغل به صورت غیرمستقیم و فصلی نیز
ایجاد می کند .مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان
شــمالی گفت :ارزش اقتصــادی تولید زعفــران  ۱۷درصد ارزش کل
تولیدات باغی معادل هزار و  ۸۰۰میلیارد ریال می باشد.
آغاز برداشت طالی سرخ
وی از جمله مزایای کشت این محصول صادراتی و پرطرفدار داخلی را
امکان حذف و جایگزینی باغ های با مصرف آب زیاد با زعفران ،سهولت
در کشــت مکانیزه و ارزش اقتصــادی فراوان ،ســهولت در نگهداری
محصول ،وجود پنج واحد فرآوری و بســته بندی زعفران با ظرفیت
ساالنه ۳.۴تن و امکان صادرات آن دانست.
شریکیان ضمن اشــاره به نظارت و مشــاوره کارشناسان در مراحل
کاشت ،داشــت و برداشــت و انتقال دانش فنی به بهره برداران گفت:
اجرای طرح توســعه زنجیــره ای ارزش زعفران ،توزیــع نهاده های
کشاورزی ،تامین ادوات الگویی کشــت از جمله حمایت های سازمان
جهاد کشاورزی به تولید کنندگان این محصول می باشد.
وی از جمله مشــکالت و موانع ســد راه تولید کنندگان این مصول
را کمبود ماشین آالت برداشــت مکانیزه ،ضعف دانش فنی در محیط
تولید ،احتمال طغیان آفات و بیماری های خاص با توجه به ســرعت
توســعه کشت ،نابســامانی بازار و عدم وجود برنامه هــای صادراتی
مشخص ،صادرات فله ای و نبود فرآوری محصول زعفران دانست.
سطح هفت هزار هکتاری زیر کشت گیاهان دارویی در این استان که
شامل کشت زعفران ،گل محمدی  ،زیره سبز ،نعناع فلفلی ،آلوورا ،گل
گاوزبان ،موسیر ،آویشن ،سیاه دانه ،بادرنجبویه و بهلیمو است که مورد
توجه کشاورزان منطقه می باشــد .در سال زراعی گذشته با خریداری
حمایتی که توسط سازمان تعاون روستایی استان صورت گرفت۷۶۱ ،
کیلوگرم زعفران به ارزش  ۷۴میلیارد ریال از  ۱۵۸زعفران کار استان
خریداری شده بود .استان خراسان شــمالی با  ۳۴۴هزار هکتار اراضی
کشاورزی حدود  ۴۷هزار هکتار باغ و مابقی زراعت برخوردار است.

دردسرهای
ممنوعیت واردات
برنج ۵۰ /میلیون
نفر توان خرید برنج
ایرانی را ندارند
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دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت :اختالل در بازار برنج خارجی ۵۰
میلیون نفری که توان خرید برنج ایرانی ندارند را دچار مشکل میکند.
مســیح کشــاورز دبیر انجمن واردکننــدگان برنــج در گفتوگو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران
جوان ،گفت :زمانی که مســئوالن ســتاد تنظیم بازار تعرفه فصلی را
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هیچ مشکلی در
تامین آرد در کشور
وجود ندارد
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :امروز در کشــور نه
کمبود آرد و نه کمبود گندم ،وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی ،به نقل از صدا و
سیما؛ یزدان سیف افزود :حدود  ۹۰هزار نانوایی از طریق  ۴۰۰کارخانه
تولید آرد که ماهیانه  ۹۰۰هزار تن ،گندم را تبدیل به آرد میکنند از
طریق شبکه حمل و نقلی منسجم و برنامه ریزی شده در سه دهه اول،
دوم و سوم در هر ماه آرد دریافت میکنند.
وی گفت :از مردم تقاضا داریم از نانواییهایی که دارای پروانه فعالیت،
جواز کسب و پروانه بهداشت تضمین شده هستند ،خرید کنند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود :گاهی اوقات دیده شده
برخی از نانواییها که پروانه کسب نداشته و اجازه فعالیت هم ندارند و
آرد مورد نیاز خود را از طریق شبکه غیر رسمی تامین میکرده اند با
کمبود آرد مواجه شده اند و موجبات سوء استفاده برای رسانههای ضد
انقالب را فراهم کرده اند.
آقای ســیف در خصوص نانواییهای آزادپز هم گفت :نانوایی آزادپز
دیگر در کشــور وجود ندارد و همه نانواییها به دو مدل یارانهای یک
و دو ،از دولــت آرد دریافت میکنند که در نــوع اول به صورت کامال
دولتی و به قیمت هر کیلو  ۶۶۵تومان و نوع دوم که به صورت آزاد آرد
دریافت میکنند.
وی افزود :هر سال در نیمه دوم ســال ،به دلیل این که روزها کوتاه
میشــود و تعطیلی خیلی از ادارات و فضاهــای کاری توام با یکدیگر
میشود متاسفانه شــاهد شــلوغی و ازدحام متقاضیان نان در صف
نانواییها هستیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :علت دیگری که امکان
دارد نانوایی ،نان کمتری پخت کند این اســت که بعضی نانواییها به
جای هشت ساعت کار شش ساعت فعالیت میکند.
آقای ســیف افزود :در هیچ نقطهای از کشور ،نه در حال حاضر بلکه
در گذشته و حتی در آینده هم هیچ مشکلی در تهیه آرد و نان نداریم
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به ممنوعیت تبدیل کردند ،این موضوع را آســیب شناســی و عواقب
نامناسب آن را اعالم کردیم .در حقیقت برای حمایت از تولید کننده
داخلی نیازی به ممنوع کردن واردات نیست .بازار برنج ایرانی و خارجی
کامال منفک از هم هستند و اعمال این محدودیت تاثیری بر تولیدات
داخل ندارد.
او ادامه داد :زمانی که برای حــدود  ۴ماه واردات برنج را ممنوع می
کنیم کسانی که سهم بازار برنج خارجی را در اختیار دارند برای حفظ
ســهم خود مجبور به انبار کردن برنج میشوند .این به معنای افزایش
تقاضا در بازار جهانی است .دلیلی که باعث شد قیمت برنج در بازارهای
جهانی از  ۸۰۰دالر به  ۱۳۰۰دالر هم برســد .این افزایش قیمت در
نهایت با هزینه انبار داری همراه میشود و مجموع این هزیتهها افزایش
قیمت مصرف کننده را به همراه خواهد داشت.
کشــاورز بیان کرد :دولت قصد دارد با این کار به مردم و مجلس القا
کند که قصد حمایت از تولید داخــل را دارد ،اما تاثیر چندانی بر این
موضوع نخواهد داشت .ما ابزار و زیرساخت مناسب تولید برنج نداریم؛
در تمام دنیا از شالی  ۹۰درصد برنج میگیرند و این رقم در کشور ما به
حدود  ۵۰درصد میرسد .این به معنای آن است که نیمی از برنج هنگام
فراوری به شکل برنجکامل باقی خواهد ماند .در نتیجه مابقی برنج پودرو
و خورد شده و از قیمت واقعی خود ارزش بسیار کمتری خواهد داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامــه داد :این تفاوت قیمتی ایجاد
شده روی برنج درشــت باقی مانده سرشکن خواهد شد و قیمت تمام
شده آن را افزایش میدهد پس دوباره روی دوش مصرف کننده و تولید
کننده خواهد بود .مجموع این اتفاقات گران بودن برنج ایرانی نسبت به
برنج خارجی و دودستگی در بازار را به همراه خواهد داشت.
او گفت :ما نسبت به  ۵ماه مشابه سال قبل  ۵۰درصد کاهش واردات
داشــتیم پس دولت تصمیم گرفت تا بارهایی را که به دلیل مشکالت
ارزی در بنادر رســوب کرده بودند اجازه ترخیص پیدا کنند ،اما هنوز
بانک مرکزی ارز الزم برای ترخیص آن را تامین نکرده و در صورت ادامه
دار شدن این فرایند ممکن است بازار با کمبود مواجه شود.
کشاورز تصریح کرد :تولیدکنندگان داخلی یک میلیون و  ۷۰۰هزار
تن برنج ســفید و آماده عرضه تولید میکنند .گاهی دولت امار تولید
برنج شلتوک را اعالم میکنند که  ۵۰درصد ان به برنج قابل استفاده
تبدیل میشود .دولت معتقد است میزان تولید برنج در کشور حدود دو
میلیون تن است .اگر ســرانه مصرف برنج را برای هر نفر  ۴۰کیلو گرم
در نظر بگیریم به حدود  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار تن برنج نیاز داریم پس
حداقل به یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن واردات برنج نیاز داریم.
کشاورز تصریح کرد :اگر این دو میلیون تن به قیمت مناسب برسد
میتواند کاهش واردات را به همراه داشــته باشد ،اما قیمت تمام شده
برنج ایارنی بسیار باالست و تنها قشر متوسط به باال توان استفاده از آن
را دارند .برنج خارجی برای اقشار آسیب پذیر جامعه است و اختالل در
بازار برنج خارجی  ۵۰میلیون نفری که توان خرید برنج ایرانی را ندارند
را دچار مشکل میکند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد :بسیاری از استانهای مرزی
تمایلی به مصرف برنج ایرانی ندارند پس نمیتوان آنها را ملزم به انجام
این کار کرد .از طرفی تفاوت قیمتی چشــمگیری که بین این دو نوع
برنج وجود دارد بازار مصرف آنها را کامال از هم مجزا میکند.

او تصریح کرد :با توحه به این شــرایط باید تصمیم دقیقتری درباره
واردات یا تولید برنج در کشور گرفته شود ،اما دولت مردان ما صرفا به
اعدادی که روی کاغذ دارند برای تصمیمگیری بسنده میکنند .برنج
خارجی موجود در بازار گاهی زیر قیمت تموم شده به فروش میرسد
چرا که نباید برای مدت طوالنی نگهداری شود ،اما برنج ایرانی احتکار
میشود .در شرایط سخت امروز بیتوجهی به بازار برنج میتواند آسیب
زیادی را به اقشار پایین تر کشور وارد کند.

47

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

آبان ماه 99

ضمن اینکه میزان ذخایر راهبردی کشور هم بی نظیر است.
وی در پایان گفت :یکی از نانواییها در استان البرز که مرتکب تخلف
هم شده ،فیلمی از واحد صنفی خود را برای یکی از شبکههای فارسی
زبان خارجی فرستاده که این فیلم کامال دروغ بوده و بعد از بررسی ها،
مشخص شد این نانوایی تخلفات گستردهای داشته که در حال حاضر
در حال رسیدگی از طریق مراجع ذیربط هستیم.
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مشاور وزیر جهاد
کشاورزی :تولید
محصوالت گواهی
شده در راستای
تأمین امنیت غذایی
کشور

مشاور وزیر جهاد گفت :از سال  ۹۸تولید محصوالت گواهی شده در
مدیرکل دفتر محیط
کشور به صورت رسمی و با ایجاد سامانه سِ رگانیک شروع شده است.
زیست و سالمت غذا:
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ،به نقل از وزارت جهاد
مدیریت در امنیت
کشاورزی ،سعید سعادت مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر
غذایی باید منجر به
وزارتی در وبینار روز جهانی غذا ،گفت :تعریف ســازمان فائو از امنیت
بهره وری شود
غذایی ،دسترسی پایدار همه آحاد جامعه به غذای کافی ،ایمن و مغزی
در تمام اوقات شبانه روز است.
مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا در وزارت جهاد کشاورزی
وی افزود :عالوه بر اهمیت تولید ،همه آحاد جامعه باید دسترســی
گفت :ما ســه نوع مدیریــت در امنیت غذایی شــامل مدیریت تولید،
پایدار به غذا داشته باشند ،همچنین تولید غذای ایمن و مغذی مسئله
مدیریت بهداشــت و مدیریت بازار داریم که باید منجر به بهرهوری و
مهم دیگری است که باید به آن توجه شود.
امنیت غذایی شــود .به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی،
ســعادت تصریح کرد :آمارها نشــان میدهد  ۱۸.۵میلیون هکتار از
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ،علیرضا رفیعیپور ،مشاور وزیر جهاد
اراضی کشور قابل کشت است که حدود  ۸میلیون هکتار از این اراضی
کشاورزی و مدیرکل دفتر محیط زیست و ســامت غذا وزارت جهاد
آبی اســت و بیش از  ۹۰درصد از تولید در این  ۸میلیون هکتار انجام
کشــاورزی در وبینار روز جهانی غذا گفت :جمالت کلیدی در امنیت
میشود .وی افزود :از این میزان  ۶.۸میلیون هکتار و بالغ بر  ۸۰درصد
غذایی شامل توسعه کشاورزی پایدار ،تولید غذا با حفظ محیط زیست،
از آن با محدودیت شــوری ،گچی بودن ،کمبود مواد آلی ،عمق خاک،
پیشگیری بهتر از درمان ،پیشگیری از مهاجرت از طریق توسعه مناطق
بافت و آهکی بودن مواجه هســتند و تنها  ۱.۲میلیون هکتار از اراضی
روستایی ،مبارزه با فقر ،گرسنگی و ســو تغذیه و بهبود مواد غذایی از
بدون محدودیت هستند ،بنابراین برای تولید محصوالت کشاورزی فشار
مزرعه تا سفره میشود.
زیادی به منابع خاکی وارد میشود.
وی افزود :مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی از مزرعه و منابع پایه تولید
مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :از  ۱۸.۵میلیون هکتار اراضی
شروع و تا سفره مصرف کننده پیش میرود .مشاور وزیر جهاد کشاورزی
کشــاورزی ،بیش از  ۱۲۰میلیون تن محصول تولید میشودکه نشان
تصریح کرد :ما سه نوع مدیریت در امنیت غذایی شامل مدیریت تولید،
دهنده میزان کمیت تولیدات محصوالت کشاورزی در کشور است.
مدیریت بهداشــت و مدیریت بازار داریم که باید منجر به بهرهوری و
سعادت در رابطه با تولید محصوالت گواهیشده عنوان کرد :در زمان
امنیت غذایی شــود .مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت
تولید محصوالت گواهی شــده ،مدیریت به گونهای اســت که پس از
جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد :در کشــور بیش از  ۱۲۰میلیون تن
تولید ،محصول فاقد باقیمانده سموم و آفت کش بوده ،میزان آالینده و
محصول کشاورزی تولید شــده که یک موفقیت مدیریتی برای وزارت
نیترات مطابق با استاندارهای موجود و همچنین تحت نظارت و دارای
جهاد کشاورزی محسوب میشود اما باز هم نیاز به تنظیم الگوی کشت
شناسنامه قابل ردیابی است و امنیت غذایی جامعه را تأمین میکند.
داریم .وی افزود :تأمین و تضمین کیفیت ســامت و بهداشــتی بودن
وی با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی وظیفه امنیت غذایی را
محصوالت کشاورزی ،گیاهی و دامی با نگاه بهداشت محور و سالمتگرا
برعهده دارد ،بیان کرد :وزارت جهاد کشاورزی در راستای تولید کمی،
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در وزارت جهاد کشــاورزی شــروع و زنجیره مزرعه تا سفره با حضور
 Foodعلیرغــم محدودیتها به خوبی انجــام داده و در بحث
خود را
نقش
کارشناسان و استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا مانند هوش مصنوعی
کیفیت همراه و همگام با وزارت بهداشــت و ســازمان استاندارد ایران
آغاز شده است .رفیعیپور بیان کرد :مدیریت بازار باید به کمک مدیریت
پیش رفته است.
تولید بیاید تا در اقتصاد کشاورزی موفق شویم و کشاورزی پایدار را برای
مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود :از سال  ۹۸تولید محصوالت گواهی
آینده کشور تأمین کنیم.
شده در کشور به صورت رسمی و با ایجاد سامانه سِ رگانیک شروع شده
وی خاطرنشان کرد :در حوزه دامی شناسایی محصوالت دامی با کد
و امیدواریم با همکاری ســایر بخشهای مرتبط با تولید ،فرآیند تولید
 IRو گریدهای  Aو Aپالس را دریافت کردیم.
محصوالت گواهی شده راه خود را پیدا کند.
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انجمن شیرینی و
شکالت در نامه ای به
معاون وزیر صمت؛
صنایع غذایی با
مشکل کمبود روغن
مواجه هستند

رییس سازمان صمت خوزستان از کشــف  ۳۰تن کره احتکار شده
در شوش خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ،از وزارت صمت ،امیر
حسین نظری گفت  :ســازمان صمت در گشت مشترکی با تعزیرات و
سپاه موفق به کشف  ۳۰تن و  ۶۰۰کیلوگرم کره احتکار شده متعلق به
یکی از شرکت های لبنی شهرستان شوش شدند.
نظری افزود :در این راســتا پرونده احتکار به ارزش دو میلیارد ریال
تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال گردید .

قول مجلس به
زعفرانکاران/
موجودی تعاون
روستایی به بازار
نمیآید
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دبیر کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسالمی با تکذیب
ورود زعفرانهای تعاون روستایی به بازار ،از کشاورزان خواست به این
شایعات توجه نکنند.
محسن زنگنه ،نماینده مردم تربت حیدریه ،زاوه و مه والت در گفتگو
با خبرنگار مهر اظهار داشت :خوشــبختانه خبرهای رسیده حاکی از
خرید گل زعفران ،زعفران پوشال و زعفران نگین نو (برداشت سال )۹۹
با قیمتهای باالتر از نرخ مصوب شورای ملی زعفران است.
وی ادامه داد :طی روزهای آینده با فراوان شدن برداشت گل ممکن
است قیمتها مقداری کاهش یابد که امری کام ً
ال طبیعی است و جای
نگرانی نیست.
زنگنه با اشاره به اینکه نرخ  ۱۶میلیون تومانی برای زعفران پوشال
و نرخ  ۲۰میلیون تومانی برای زعفران نگین غیرمنطقی نیست ،گفت:
هم اکنون قیمت دالر از  ۳۱هزار تومان گذشــته بنابراین قیمت یک
کیلوگرم زعفــران  ۱۶میلیونی ۵۰۰ ،دالر میشــود در حالی که طی
سالهای گذشــته زعفران حتی با قیمتهای باالتر از  ۱۵۰۰دالر نیز
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انجمن شیرینی و شکالت در نامه ای به معاون وزیر صمت از کمبود
روغن در این صنعت خبر داد و گفت :روغن  ٣برابر نرخ مصوب بدست
صنایع میرسد .به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ،انجمن
شیرینی و شکالت در نامهای به معاون مهدی صادقی نیارکی ،معاون
وزیر صمت با اشاره به مشکل کمبود روغن در صنایع شیرینی و شکالت
اعالم کرد :یک حلب روغن  ۱۶کیلویی صاف که نرخ مصوب آن ١٣۴
هزار و  ۵٠٠تومان است را صاحبان صنایع اگر خوش شانس باشند از
بازار آزاد میتوانند به قیمت  ۴۲۰هزار تومان تهیه کنند.
متن کامل نامه به این شرح است:
احتراماً ،همانگونه که اســتحضار دارید تأمین روغن مورد نیاز این
صنعت چند مدتی اســت دچار مشــکل گردیده ،بطوریکه کل توان
مدیران و مالکان این صنعت بجای توســعه و نــوآوری درامر تولید و
صادرات و تأمین نیازهای داخلی صرف تأمین روغن مورد نیاز شــده
است ،جهت استحضار یک حلب روغن  ۱۶کیلویی صاف که  ١٣۴هزار
و  ۵٠٠تومان بهای مصوب دارد صاحبان صنایع اگر خوش شانس باشند
از بازار آزاد بتوانند به قیمت  ۴۲۰هزار تومان تهیه نمایند؛ در راستای
حل مشــکل با تالشهای انجمن و مساعدتهای آن مقام عالی مصوب
گردید تا قسمتی از روغن مورد نیاز از محل ذخایر استراتژیک به این
صنعت اختصاص یابد لکن متأســفانه مقرر گردیده همین رقم اندک
نیز از طریق کار گروه تنظیم بازار در اســتانهای مختلف توزیع شود،
تجربه سنوات قبلی نشان داده که ادارات صمت سهمیه را دنبال ننموده
وتوزیع روغن نیز عادالنه نبوده و حداقل  ۵٠درصد از ســهمیه پایمال
میگردد .این در حالی است که سهمیه قبلی انجمن که تیر ماه سال
جاری از طریق این تشکل توزیع گردیده شامل کل صنعت شیرینی و
شکالت کشور اعم از عضو و غیر عضو و بر اساس پروانه تولید واحدها
بوده و حتی یک مورد شکایت مبنی بر عدم دریافت سهمیه را نیز شامل
نگردیده ،از آن مقام عالی اســتدعا میشود در راستای تأمین و توزیع
عادالنه روغن اختصاص یافته و جلوگیری از توقف تولید واحدهای این
صنعت کماکان مساعدتهای الزم را مبذول فرمایند.
در  ۴ماهه ابتدای امسال  ۱۵۷میلیون دالر انواع شیرینی و شکالت
به خارج از کشور صادر شده که نســبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۲۰درصد کاهش داشته اســت .معموالً بیشترین صادرات این صنایع
در نیمه دوم هر سال انجام می شود اما به گفته فعاالن این صنعت ،با
توجه به وضعیت تامین مواد اولیه تولید و چالش های بازگشت ارز و...
کارخانجات تمایلی به صادرات ندارد.

کشف  ۳۰تن کره
احتکار شده
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به فروش رفته و قیمت طی سالهای گذشته در بازارهای جهانی تغییر
محسوسی نداشته است.
دبیر کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :بنابراین کسانی که تبلیغ میکنند قیمتهای فعلی غیرمنطقی و
گران است کام ً
ال در اشتباه هستند .قیمتها در یک جلسه کارشناسی با
حضور اعضای شورای ملی زعفران ،اتحادیه صادرکنندگان ،نمایندگان
کشــاورزان ،برخی از مســئوالن دولتی و نمایندگان مجلس بررسی و
تعیین شده است.
زنگنه تاکید کرد :به نظر من ،با توجه به نرخ امروز دالر ،این قیمتها
حتی باید افزایش هم پیدا کند.
تکذیب عرضه زعفرانهای تعاون روســتایی به بازار /یک توصیه به
شایعه پردازان
وی با بیان اینکه برخی شایعه کردهاند قرار است زعفرانهای موجود در
انبارهای سازمان مرکزی تعاون روستایی به بازار عرضه شود ،گفت :بنده
این موضوع را هم تکذیب میکنم .در این زمینه با مدیرعامل ســازمان
مرکزی تعاون روســتایی مذاکرهای تلفنی داشــتیم .وی این شایعه را
تکذیب و گالیه کرد از کسانی که با مســئوالن سازمان مرکزی تعاون
روستایی جلسه میگذارند و وقتی که از جلسه خارج میشوند ،مباحث
را به شکل دیگری در فضای مجازی منتشر میکنند.
زنگنه ادامه داد :توصیه بنده به افراد مذکور این اســت که با زعفران
کاران همراه شــوند و منافع شخصی شــأن را زیر پا بگذارند .زعفران
محصول انحصاری کشــور ماست و اگر اتحاد داشــته باشیم میتوانیم
قیمت آن را در بازارهای جهانی تعیین کنیم.
وی با بیان اینکه  ۱,۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت برای صادرکنندگان
و فعاالن بازار زعفران و خریداران گل نیز تصویب شده است ،گفت :این
مصوبه مراحل اجرایی خود را جهت ابالغ میگذراند و طی دو الی ســه
روز آینده به بانکها برای اعطای تســهیالت ابالغ میشود .همچنین
خریداران زعفران و صادرکنندگان آن هر سال در این فصل بالغ بر ۱۵۰
تن زعفران را خریداری میکردند بنابرایــن منابع آنها برای این خرید
کام ً
ال کافی است ضمن اینکه طی یک هفته الی  ۱۰روز آینده این منابع
تسهیالتی نیز در اختیار آنان قرار میگیرد بنابراین هیچ مشکلی برای
خرید وجود ندارد.
وعده مجلس برای تسهیل شرایط رفع تعهد ارزی
این نماینــده مجلس اضافــه کرد :دربــاره رفع تعهــد ارزی نیز ما
صبح دوشــنبه هفته آینده در کمیســیون جهش تولید جلسهای را با
وزیر صمت و معاونان وی داریم که در این مورد مذاکره خواهیم کرد.
همچنین دیروز هم جلسهای با آنان داشــتیم و بحث رفع تعهد ارزی
را برای صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی مطــرح کردیم و کمک
میکنیم که در این حوزه هم تسهیالتی برای صادرکنندگان ایجاد شود.
زنگنه همچنین از خریداران گل زعفران تشکر کرد و افزود :بر اساس
اطالعاتی که به بنده رسیده خریداران گل در سطح عمده این محصول
را با قیمت خیلی خوبی خریداری میکنند .خریداران گل به نمایندگان
مجلس و اعضای شورای ملی زعفران متعهد شدند که اگر صادرکنندگان
زعفرانهای پوشــال و نگین را به ترتیب به قیمت  ۱۶میلیون تومان و
 ۲۰میلیون تومان خریــداری کنند ،آنها نیــز گل را به قیمت بیش از
 ۴۵۰هزار تومان (در هر سه کیلوگرم) از کشاورزان خریداری میکنند
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و خوشــبختانه ما االن در آغاز فصل شاهد خرید هر  ۳کیلوگرم گل به
قیمت  ۷۰۰هزار تومان هم هستیم.
وی تصریح کرد :از کشاورزان تقاضا میکنم به شایعات توجه نکنند.
قرارگاههای پــاک کنی زعفران هــم از امروز یا فردا به طور رســمی
کار خــود را آغاز میکنند و به کمک کشــاورزانی خواهند آمد که گل
به هردلیلی روی دست آنان میماند.
زنگنه با بیان اینکه چند خبر خوش دیگر نیز برای زعفران کاران داریم
که بزودی و در فرصتی مناسب آن را به اطالع کشاورزان خواهیم رساند،
گفت :دولت ،مجلس و شــورای ملی زعفران ،اتحادیه صادرکنندگان،
تعاونیهای روســتایی و کشــاورزی همه در کنار کشاورزان هستند و
انشــااهلل با صبر و تدبیر و بدون توجه به شایعات ســال خوبی را برای
زعفران کاران خواهیم داشت.

پاسخ دبیر ستاد
زیست فناوری به
انتقادات حوزه امنیت
غذایی
در وبینار زیست فناوری که روز دوشنبه برگزار شد ،برخی انتقادات در
خصوص حمایت از محصوالت بیوتکنولوژی و فرصت سوزیهای انجام
شده در حوزه امنیت غذایی ارائه شد که دبیر ستاد توسعه زیست فناوری
تاکید کرد تمام بستههای تدوین شده در این حوزه با هماهنگی وزارت
جهاد کشاورزی بوده است.
به گزارش ایســنا ،دکتر بهزاد قره یاضی ،رئیس اتحادیه انجمن علوم
کشاورزی در بخشی از وبینار زیست فناوری امروز ستاد توسعه زیست
فنــاوری ،انتقادهایی را در خصوص عدم حضــور اتحادیه انجمن علوم
کشاورزی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی در بستههای امنیت غذایی ستاد
توسعه زیست فناوری مطرح کرد.
همچنین دکتر نیــر اعظم خوش خلق ســیما ،رئیس پژوهشــگاه
بیوتکنولوژی کشــاورزی گفــت ۵۰ :درصد در حوزه زیســت فناوری
تولیدات داخل نقش دارند و  ۵۰درصد واردات است؛ اما آیا ستاد توسعه
زیســت فناوری برنامههایی برای بخش واردات و ورود تکنولوژی برای
جلوگیری از ورود این محصوالت دارد؟!
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اینکه باید از دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان در تولید
وی با بیان
محصوالت بیوتکنولوژی حمایت شود ،گفت :ستاد توسعه زیست فناوری
چه برنامههایی در زمینه تولید محصوالت ژنتیک دارد.
خوش خلق سیما با تاکید بر اینکه پژوهشگاه بیووتکنولوژی کشاورزی،
تنها پژوهشگاه حوزه کشاورزی است که باید در خیلی از زمینهها فعالیت
کند ،گفت :کمیتههای پژوهش و فناوری ستاد توسعه زیست فناوری
باید طوری دانشگاهها را سوق دهند که جای پژوهشگاهها برای اجرای

INDUSTRY
INDUSTRY
INDU
S T R Y w w w . i r a n f o o d m a g a z i n e . c o m News

پروژهها وجود داشته باشد؛ این پژوهشگاه پروژه آنزیم را با حمایتهای
ستاد توسعه زیســت فناوری به خوبی پیش میبرد و این ظرفیت در
حوزههای دیگر نیز وجود دارد.
دکتر محمدعلی ملبوبی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتیک و زیست فناوری نیز انتقادهایی مبنی بر عدم حضور در برخی
کارگروههای ستاد زیست فناوری داشت و افزود :فعالیت ما در زمینه
امنیت غذایی محدود به چند کارشــناس شــده که این فرصتها را
میسوزاند؛ اکنون وضعیت درســتی در امنیت غذایی نداریم که این
دلیلی جز یا فرار کردن از مسئله یا نپرداختن به مسئله ندارد.
دکتر مصطفی قانعی ،دبیر ستاد توسعه زیست فناوری نیز در پاسخ
به بعضی ابهامات گفت :تمام بستههایی که در خصوص امنیت غذایی
در ستاد توسعه زیست فناوری تهیه شده ،با هماهنگی و مشورت جهاد
کشاورزی و با حضور وزیر بوده است .این بستههای حمایتی چندین ماه
در سایت ستاد توسعه زیست فناوری قرار گرفته و هر فردی میتوانست
این اطالعات را از این بستهها کسب کند.
وی افزود :روشن سازی مســائل حوزه امنیت غذایی جزو وظایف ما
است که به آن می پردازیم.

رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به اینکه قیمت برخی
از اقالم آجیل و خشکبار نسبت به ســال گذشته با افزایش  ۵۰تا ۷۰
درصدی مواجه شده است ،گفت :اگرچه امسال تولیدات خوبی داشتیم
اما برخی از تولیدکنندگان محصوالت خود را به دلیل تغییرات قیمت
عرضه نمی کنند.
مصطفی احمدی در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه تقاضای آجیل
و خشــکبار بســیار کم شــده و صنف ما نیز مانند باقی اصناف دچار
رکود تورمی شده است ،اظهار کرد :امسال تولیدات آجیل و خشکبار
نسبت به سال گذشــته حدود  ۳۰درصد بیشــتر بوده ولی برخی از
تولیدکنندگان یا محصوالت خود را نمی فروشــند یا قیمت هایی را
تعیین می کنند که بازار را به هم می ریزد و همین امر منجر به افزایش
قیمت آجیل در ماه های اخیر شده است.
وی ادامه داد :برخی از اقالم آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته
 ۵۰تا  ۷۰درصد افزایش قیمت داشته است .پسته ،تخمه ژاپنی ،تخمه
آفتابگردان ،کشــمش ،انجیر جزو اقالمی هستند که با افزایش قیمت
همراه شده اند .رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران اضافه کرد :آن
دســته از اجناســی که ورود یا خروج آنها با ارز بوده  ۵۰تا  ۷۰درصد
گران شــده و این افزایش قیمت ،باقی اجناس را تحت تاثیر خود قرار
داده است .برای مثال تولید گردو امسال حدود  ۵۰درصد بیشتر از سال
گذشته بود ولی وقتی باقی اجناس گران می شود این اقالم هم تحت
تاثیر قرار می گیرند و تولیدکنندگان محصوالتشان را نمی فروشند و
چون عرضه کم می شود قیمت ها نیز افزایش می یابد.
به گفته وی چندین سال است که تهران تعیین کننده قیمت آجیل
و خشکبار نیست و از مبدا توسط تولیدکنندگان اعداد و ارقام تعیین
می شود .احمدی با اشــاره به اینکه دوسال قبل نه به خرید آجیل راه
افتاد و به صنف ما آسیب زیادی وارد شده و به نظر می رسد امسال نه به
فروش آجیل راه افتاده ،اظهار کرد :فروشندگان به دلیل تغییرات قیمت
محصوالت خود را نگه داشته اند .اما آجیل و خشکبار جزو تنقالت است
و در زمان های خاصی خریداری می شــود که اگر از زمان آن بگذرد
تقاضای خرید بســیار کاهش می یابد و ممکن است این اقالم بر روی
دست تولیدکنندگان باقی بماند.
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مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ،گفت :حدود ۳۰
درصد مواد غذایی مصرفی در کشور تبدیل به ضایعات می شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ،زهرا عبدالهی ،افزود:
بر اساس گزارش  FAOدر سال  ۲۰۲۰بیش از  ۲میلیارد نفر در جهان
به غذای ایمن ،سالم ،مغذی و کافی دسترسی منظم ندارند.
وی با اشاره به اینکه ضایعات مواد غذایی هر ساله حدود  ۱.۳میلیارد
تن بر آورد شده است ،ادامه داد :این ضایعات معادل یک سوم کل مواد
غذایی تولید شــده برای مصرف انسان است و معادل غذای  ۲میلیارد
نفر در هر سال محسوب میشود.
عبدالهی تصریح کرد :در کشــور ما نیز ضایعات غذایی در حدود ۳۰
درصد تخمین زده شده است.
وی تاکیــد کــرد :اطــاع رســانی و برنامههــای آموزشــی بــا
هدف فرهنگسازی الگوی صحیح مصرف غذایی بویژه در شرایط فعلی
بحران کووید  ۱۹میتواند نقش مؤثری در اصــاح الگوی غذایی به
منظور پیشگیری و کنترل بیماری کووید  ۱۹داشته باشد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت ،اظهار داشــت:
به مناسبت روز جهانی غذا که مصادف با  ۲۴مهر است مانند هر سال

رییس اتحادیه آجیل
و خشکبار تهران خبر
داد :افزایش  ۵۰تا
 ۷۰درصدی قیمت
برخی از اقالم آجیل و
خشکبار
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مدیرکل دفتر بهبود
تغذیه جامعه وزارت
بهداشت ۳۰ :درصد
غذای ایرانی ها
ضایعات می شود

اقدامات نمادین در جهت آموزش و اطالع رسانی برپا میشود و امسال
نیز با توجه به شرایط کرونا اقدامات اطالع رسانی از طریق رسانههای
جمعی با شعار “همه با هم برای تغذیه سالم در شرایط اپیدمی کرونا”
مورد تاکید است.
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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تغذیه
خبـر

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

بخوانیدوسالمباشید
خواص بی نظیر ماهی قزل آال برای قلب و مغز
پزشــکان و متخصصان ســامت توصیه میکنند هر هفته دو بــار از انواع
ماهیهای چرب مانند قزل آال برای سالمت قلب و مغز استفاده شود.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،انجمن تغذیه آلمان اعالم کرده
است که ماهی قزل آال فواید اعجاب برانگیز و بی نظیری را برای سالمت جسم
انسانها دارد؛ به گونهای که استفاده آن از ابتال به سکته قلبی و مغزی جلوگیری
میکند ،سطح کلســترول مضر را کاهش و میزان کلســترول مفید را افزایش
میدهد .انجمن تغذیه آلمان توضیح داده که ماهی قزل آال سرشار از اسیدهای
چرب امگا با زنجیره ای طوالنی مانند اســید ایکوزاپنتائوئیک و اســید دوکوزا
هگزانوئیک است .همچنین مصرف این ماهی ،اسیدهای چرب امگا  ۳وکلسترول
مضر بدن را کاهش و در مقابل کلسترول مفید را افزایش میدهد .کاهش فشار
خون باال ،بهبود رقیق ســازی خون و در نتیجه جلوگیری از سکتههای قلبی و
مغزی از دیگر مزیتهای ماهی قزل آالســت .براین اساس انجمن تغذیه آلمان
توصیه کرده اســت که افراد هفته ای دو بار ماهی مصرف کنند و هر هفته ۷۰
گرم از انواع ماهیهای چرب مانند ماهی قزل آال ،شــاه ماهی و خال مخالی را
استفاده کنند.

 ۶خاصیت شگفتانگیز قارچ برای سالمتی
ِ

یک متخصص تغذیه در استرالیا با اشــاره به شش فایده شگفتآور قارچ خوراکی احساس سیری برای مدت زمان طوالنیتر
برای ســامتی گفت :این ماده خوراکی میتواند به انــدازه مکملهای ویتامین D
مصرف قارچ با افزایش احساس سیری و کاهش گرسنگی و نیاز به مصرف غذای بیشتر
سودمند باشد.
در طول روز مرتبط اســت و باعث می شود که این ماده خوراکی گزینه مناسبی برای
از
اوهانلون»
«جما
ایســنا،
از
نقل
به
غذا
صنعت
و
کارآفرینی
ماهنامه
به گزارش
افرادی باشد که وزن خود را تحت کنترل دارند.
متخصصان در استرالیا تغذیه گفت :مصرف قارچ به حفظ سالمت روده کمک کرده ،سالمت روده
فرد را برای مدت زمان طوالنی تری ســیر نگه می دارد ،بوی بد دهان را از بین برده
قارچ همچنین حاوی پروبیوتیک های خاصی است که باکتری های خوب روده را
و سطح ویتامین  Dدر بدن را هنگام قرار گرفتن در معرض نور ماورا بنفش افزایش تغذیه می کند و می تواند به رفع بوی بد دهان کمک کند.
می دهد.
کمک به سیستم ایمنی بدن
در مطالعه جدیدی که در مرکز تحقیقات تغذیه استرالیا انجام گرفت ،متخصصان
قارچ حاوی میزان قابل توجهی از آنتی اکسیدان است که به مبارزه با رادیکال های
دریافتند بیشــتر انواع قارچ های خوراکی حاوی میزان مشــخصی از ترکیب های آزاد کمک کرده و از عملکرد سیستم ایمنی بدن حمایت میکند.
زیستفعال هستند که این ترکیبات نه تنها در سبزیجات بلکه در برخی انواع گوشت،
 Foodسرطان
Industryخطر
Magazineکاهش
غالت و خشکبار نیز وجود دارند .روزنامه “دیلی میل” در گزارش جدیدی به فوائد
مصرف مرتب قارچ با کاهش خطر ابتال به سرطان تخمدان و جلوگیری از پیشرفت
مصرف روزانه قارچ برای سالمت اشاره کرده است:
سرطان پروستات مرتبط است.
ویتامین D
خواص بتاگلوکان
تحقیقات نشــان می دهد مصرف قارچهایی که در
همچنین دیواره سلولی قارچ حاوی بتاگلوکان است .این نوع فیبر محلول
معرض نور خورشید قرار داشتهاند ،سطح ویتامین D
که معموال در جوی دوسر یافت می شود ،کلســترول را کاهش داده و
را افزایش داده و میتواند به اندازه مصرف مکمل
سالمت قلب را بهبود میبخشد.
ویتامین  Dبرای سالمتی سودمند باشد.
Food Industry Magazine
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بادمجان را به  ۵دلیل حتما
در برنامه غذاییتان داشته باشید

بسیاری از ما سیب زمینی را به روشی اشتباه طبخ میکنیم که موجب از دست رفتن فوائد آن میشود .به گزارش
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ،از العهد نیوز ،پخت سیب زمینی کار بسیار سادهای است ،اما اغلب ما حین انجام
این کار مرتکب خطای بزرگی میشــویم که نتیجهاش از دست رفتن عمده مواد مغذی آن است .خطایی که از آن
صحبت میکنیم انداختن سیب زمینیها در آب سرد و انتظار برای جوشیدن آب و پختن آنهاست .سالمترین روش
برای این کار انداختن سیبزمینیها به صورت خام در آب جوش آمده است و فقط باید هنگام نرم شدنشان ،کمی
نمک به آنها اضافه کنیم .سیب زمینیهای کوچک و تازه باید خوب پوست گرفته و شسته شوند و به مدت  ۱۵الی
 ۲۰دقیقه با حرارت متوسط درون آب جوش آمده بمانند .اما سیب زمینیهای کهنهتر باید با پوست در آب جوشانده
شوند ،زیرا پوست آنها سرشار از مواد مغذی است .اگر هم قصد پوست کندن آن را دارید باید تا حد امکان الیه نازکی
از روی آن برداشته شود .فراموش نکنید که سیب زمینی جزو گیاهان ریشهای است که از منابع عالی برای ویتامین
سی ،منیزم ،کلسیم ،آهن ،منگنز ،ید ،سدیم و گوگرد محسوب میشود.
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به هیچ عنوان هنگام پخت سیب زمینی این اشتباه را مرتکب نشوید!
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یکی از میوههایی که خواصی شگرف بر سالمتی
انســان دارد ،بادمجان اســت .به گزارش ماهنامه
کارآفرینی و صنعت غذا ،میوهها و ســبزیجاتی که
از رنگ بنفــش (ارغوانی) برخوردارند ،سرشــار از
«آنتوســیانین» بوده ،ضد ســرطان و ضد التهاب
هســتند و به مبارزه با میکروبها و حتی کاهش
وزن کمــک میکنند .به نوشــته پایــگاه «the
 ،»healthsiteمتخصصــان تغذیه غالبا به مردم
توصیه میکنند رنگین کمــان بخورید که این به
معنای افزودن میوهها و سبزیهای مختلف به رژیم غذایی روزانه است .این مسأله سبب
میشود تا مواد مغذی که برای عملکرد مناسب بدن الزم است ،فراهم شود.
غذاهای رنگارنگ ،سرشار از ویتامینها و آنتی اکسیدانها هستد؛ اما کالری کمی را
با خود به همراه دارند .در کنار حفظ سالمتی ،این مواد مغذی میتوانند ما را در برابر
بیماریهای مختلف از جمله سرطان ،بیماری قلبی و فشار خون باال محافظت کنند.
بطور مثال ،میوهها و سبزیجاتی بنفش و ارغوانی سرشار از آنتوسیانین هستند که رنگدانه
طبیعی گیاه است و رنگ منحصر به فرد این غذاها را فراهم میکند.
مطالعات نشان داده است آنتوســیانینها ( )anthocyaninsمیتوانند به بهبود
سالمت مغز ،کاهش التهاب ،مقابله با سرطان و بیماریهای قلبی کمک کنند .این ماده
مغذی گیاهی در پوست بادمجان وجود دارد.
بامجانها به اشکال و رنگهای مختلفی وجود دارند؛ اما تمامی آنها حاوی مواد مغذی
و ترکیبات شیمیایی گیاهی (فتوشیمیایی) مفیدی هستند .در ادامه این مطلب مزایای
خوردن بادمجان بنفش بیان شده است:
 -۱کاهش کلسترول
بادمجان منبع مناسبی از اسید کلروژنیک است که به نوبه خود میتواند به کاهش

کلسترول مضری که به عروق آسیب میرساند ،کمک
کند .اسید کلروژنیک همچنین دارای خواص ضد
ویروسی ،ضد سرطانی و ضد میکروبی است.
 -۲تقویت سالمت مغز
معروف است که سالمت مغز با افزایش سن کاهش
پیدا میکند .مصرف منظم بادمجــان میتواند به
کاهش افت ذهنی افراد مسن کمک کند .دانشمندان
دریافته اند افرادی که هر هفته بادمجان میخورند،
میزان بیشتری ماده خاکســتری در مغز دارند که
حافظه و احساسات را کنترل میکند.
 -۳مبارزه با سرطان
مشخص شده است پلی فنولهای موجود در بادمجان ،دارای تأثیرات ضد سرطانی
هستند .عالوه بر این ،بادمجان دارای اســید کلروژنیک و آنتوسیانین است که دارای
خاوص ضد التهابی هستند .این آنتی اکسیدانها از سلول در برابر آسیبهای ناشی از
رادیکالهای آزاد محافظت کرده و به نوبه خود ،از رشد تومور و حمله سلولهای سرطانی
جلوگیری میکنند.
 -۴کنترل دیابت
بادمجان ،کربوهیدراتهای محلول اندکی دارد و در مقابل ،دارای فیبر زیادی است که
سبب میشود غذایی مناسب برای افراد دیابتی باشد .همچنین تحقیقات انجام شده از
نقش بادمجان در کنترل دیابت سخن میگوید.
 -۵بهبود سالمت قلب
بادمجان حاوی پتاسیم ،فیبر ،ویتامین ب  ،۶ویتامین  Cو مواد مغذی گیاهی است که
همه اینها برای داشتن قلبی سالم ،ضروری هستند .تحقیقات نشان داده است مصرف
غذاهای حاوی آنتوسیانین به کاهش بیماریهای قلبی -عروقی کمک میکند.
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تب کریمه کنگو چیست؟ و راههای جلوگیری از آن
از آنجا که دانسته های عمومی در خصوص بیماری
تب کریمه کنگو (که به تازگی در مناطقی از کشور
دیده شده) ،چندان نمی باشد واز طرفی عالِئم این
بیماری با عالئم بیماری کرونا مشابهت هایی داشته و
باعث اختالل تشخیص می گردد  ،لذا در این مبحث
برآنیم تــا به صورت کلی اطالعــات جامعی در این
خصوص در اختیار خوانندگان محترم قرار گیرد.
ابتدا باید به این نکته توجه داشت که عامل و زنجیره
انتقال و درمان این بیماری مشخص است لذا نگرانی
از بابت تشخیص و درمان آن وجود ندارد ،اما از لحاظ
گسترش سریع و آســان آن در صورت عدم رعایت
الزامات بهداشتی ،این بیماری میتواند گستره وسیعی
را در مدت زمان کم مبتال نماید.
عامل بیماری
عامــل ایــن بیمــاری ویروسیســت از خانواده
«بونیا ویریــده» ،جنس «نایرو ویــروس» ،از گروه
«آ ر انای»های رشته ای و دارای پوششی پروتئینی.
راههای انتقال
ویروس تب کریمه کنگو عمدتا درطبیعت توسط
کنه های سخت گون (( هیالوما )) منتقل می گردند،
البته کنه های دیگر هم میتوانند ناقل باشند اما غالبا
هیالوما از طریق تخم و یا طی مراحل بلوغ ،تا رشد
 ،این بیماری را منتقل مــی نماید .بدین ترتیب که
هیالومــای نا بالغ از طریق خونخــواری مهره داران
کوچک موجب آلودگی حیوان می گردد که مهمترین
نوع آلودگی نیز میباشد ،از سوی دیگر کنه بالغ نیز
آنرا به مهره داران بزرگ مثل دامها منتقل مینماید .به
یاد داشته باشید وقتی ویروس وارد بدن کنه میشود
برای همیشه تا نابودی کنه در آن باقی می ماند .گاو
،گوسفند  ،بز ،خرگوش  ،موش  ،جوجه تیغی و حتی
جوندگان دیگر نیز میتوانند میزبان این کنه بوده و
باعث ابتالء بیماری گردند ،به جز شتر مرغ  ،پرندگان
نمی توانند منتقل کننده کنه باشــند اما میتوانند
موجب پراکندگی کنه های آلوده و گستردگی شیوع
گردند.
این کنه میتواند تا هشتصد روز زنده بماند ولی آنچه
که بیشتر باید توجه نمود آنست که این بیماری در
حیوانات اهلی هیچگونه عالئم خاصی ندارد و از اینرو
خطر انتقال بیماری در انسان به هنگام ذبح و یا یک
دوره کوتاه پس از آن و به دنبال تماس با پوست ،الشه
 ،خون  ،بزاق  ،ادرار  ،مدفوع  ،استفراغ و یا احشاء آلوده
حیوان آلودگی ایجاد می نماید.
دوره بروز
دوره بروز بیماری بســته به نوع انتقال ویروس به
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یک الی ســه روز و حداکثر نه روز بروز می نماید ،
دوره ابتال به دنبــال تماس با خون یا بافتهای آلوده
جاندارمبتال  ،پنج الی شش روز می باشد و حداکثر
زمان ثبت شده نیز سیزده روز است .
عالئم
ازجمله مهمترین عالئم این بیماری :تب ناگهانی
و بروز بی اشــتهایی اســت  ،دردهای عضالنی به
خصوص در ناحیه پشت و ساق پا نمایان می گردد،
ضعف وسردرد شدید نیز از دیگر عالئم بیماریست،
اما یکی از بارزترین مشخصات که در موارد مرگبار و
شدید بیماری دیده می شود ،خونریزی از لثه ،بینی
 ،روده  ،رحم و خونریزیهای زیر پوستی از روز چهارم
بیماریســت  .از دیگر نشــانه ها میتوان به گیجی ،
درد و ســفتی گردن  ،درد و ورم چشم ،ترس از نور
( حساســیت نوری)  ،حالت تهوع واستفراغ بدون
ارتباط با غذا خوردن به خصوص در روز های ابتدایی
بیماری  ،گلــو درد  ،تورم و قرمزی صورت ،گردن و
قفسه سینه  ،پر خونی خفیف حلق و ضایعات نقطه
ای در کام نرم و ســخت نیز اشاره نمود ،همچنین
تغییرات قلبی و عروقی شــامل کاهش ضربان قلب
Food Industry Magazine
(ترومبوسیتوپنی) نیز
و فشار خون  ،کاهش پالکت
از جمله عالئمیست که میبایست مد نظر قرار داد.
عالئم مشترک تب کریمه کنگو و بیماری
کووید۱۹
باید به این نکته مهم توجه ویژه داشت که عالئم
اولیه در تب کریمه کنگو مشــابهت زیادی با عالئم
بیماری کووید  ۱۹دارد  .که در نتیجه این اشــتباه،
تشــخیص بیماری و در پی آن درمــان بیماری به

تعویق افتاده و در هر دوی آنها باعث از دست رفتن
زمان موثر برای جلوگیری از پیشرفت بیماری می
گردد .این عالئم شــامل تب  ،گلودرد  ،ســر درد ،
سرگیجه و بیحالی  ،لرز  ،دردهای عضالنی  ،اسهال
و استفراغ و حساسیت به نور می باشد.
روش تشخیص
با عنایت به مطالب یاد شده تشخیص با آزمایشهای
مختلف بر پایه جداســازی ویروس از بافتها و خون
به وســیله تشــخیص پادگن ویروس با روشهای
ایمونوفلورســانس  ،واکنش زنجیــره ای پلیمراز و
کشت سلولی میسر اســت .البته عموما در ابتدای
بیماری هیچگونه پاتنی در خون قبل از شش روز،
قابل اندازه گیری نیســت .از طرفی در مبتالیان ،
آنزیمهای کبدی تغییرات محسوسی دارند که طی
آن ((آسپارتات آمینوترانسفراز – اس جی او تی ))
باالتر از ((آالنین آمینوترانسفراز-اس جی پی تی ))
میباشد که نشــان دهنده عفونت ویروسی در کبد
می باشد.
مقاومت و حساسیت ویروسی و راههای
مقابله با ویروس
این ویروس در گرمای  ۵۶درجه سلسیوس به مدت
سی دقیقه از بین می رود  ،درخون نیز به مدت ده
روز در دمای چهل درجه سیلســیوس مقاومت می
کند .لذا با توجه به نوع حساسیت ویروس به دمای
باال  ،پختن گوشت  ،پاستوریزه کردن شیر ونگهداری
گوشــت در یخچال منزل در دمای مثبت یک الی
چهار درجه سیلســیوس به مدت بیســت و چهار
ساعت ،ویروس را از بین می برد .در کشتارگاههای
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صنعتی الشه باید به مدت بیست و چهار ساعت در
دمای چهار درجه سیلســیوس نگهداری گشته تا
ویروس احتمالی موجود در آن از بین برود.
این ویروس در محیط اســیدی نیز ازبین میرود.
مثل محیط اســیدی حاصل از جمود نعشی بعد از
ذبح و یا محیط اسیدی حاصل از اسید استیک دو
درصد .از جملــه محلولهایی که این ویروس به آنها
حساســیت دارد میتوان به ضدعفونی کننده های
فنول ســه الی پنج درصد ،سدیم هیپوکلرایت یک
درصد و گلوتارآلدئید دو درصد اشاره نمود.
اما نکته مهم و قابل توجه اینست که هر چند مواد
شــوینده مثل صابون تا حدی ویروس را غیر فعال
مینماید ،لیکن نمیتواند آن را از بین ببرد.
پیشگیری
در وهله اول بیمار مبتال باید قرنطینه گردیده و
با افراد خانواده در تماس نباشد از آنجا که پرسنل
بیمارســتان با بیمار در تماس بوده باید کلیه لوازم
حفاظتی را به منظور پوشــش کامل ســطح بدن
استفاده نمایند تا خود را از معرض تماس با ترشحات
و خون بیمار دور نگاه دارند  ،همچنین کلیه وسائل
بیمارســتانی که با بیمار در تماس بوده است را نیز
باید سوزاند  ،وسائلی مانند سرنگها  ،لولههای خون ،
روپوشها  ،ماسکها و….
کلیه محیطهائی که احتمــال می رود آلوده به
ترشحات یا خون بیمار باشــد باید بصورت مرتب
توسط مواد گندزدا ضدعفونی گردد محلهائی مانند
دستشوئیها  ،حمام  ،محیطهای آزمایشگاهی و… .از
طرفی خانه و اصطبلها نیز باید جهت کاهش و یا از
بین رفتن کامل کنه ها آفت کشی گردند.
کلیه الشه گوشتها و متعلقات آنها که مانند جگر
مورد استفاده قرار می گیرند باید مورد بازرسی کامل
قرار گرفته تــا هیچگونه بیماری و اثرات آن در آنها
دیده نشــود  ،همچنین از تهیه گوشت الشه ها و
ضمائم آنها که از کشتارگاههای غیر مجاز تهیه می
گردند اکیدا خودداری نمود.
به خاطر داشته باشیم این بیماری در دام تا مدتی
بدون عالئم می باشد لذا باید از مصرف گوشت تازه
خودداری شده و الشــه دام پس از ذبح تا بیست و
چهار ساعت در دمای صفر تا مثبت چهار درجه قرار
گرفتــه و پس از بیــن رفتن ویروســهای موجود
احتمالی ،مصرف گردند.
کلیه سطوحی که احتمال می رود با ترشحات ،
مخاط و یا خون بیمار در تماس باشند باید با آب و
صابون و یا مواد شوینده مطمئن شست و شو نمود.
در صورتیکه جایی بر روی پوســت و یا محلیکنهای مشاهده گردید از له کردن و یا برداشتن کنه
بدون دستکش خودداری گردد ،چرا که به جد باعث
پراکندگی ویروس موجود در کنه ها می گردد.

کارگران کشــتارگاهها بخصوص در هنگام ذبح
باید از وســائل حفاظت فردی کامل مانند چکمه،
دســتکش  ،روپوش پالستیکی یکســره  ،عینک،
ماسک  ،پیش بند پالستیکی ،شلوار بلند  ،پیراهن
آستین بلند و هر آنچه که باعث پوشش بهترنواحی
بیرونی سطح بدن گردد استفاده نمایند.
از آنجا که پس از ابتالء یک نفر به این بیماری ،
اعضاء خانواده و یا پرسنل بیمارستان مرتبط با بیمار
به این بیماری دچار می گردند  ،لذا توصیه می گردد
لباس و وسائل بیمار پس از درمان و یا خدای ناکرده
فوت  ،سریعا سوزانده شود  .به این نکته باید توجه
ویژه داشــت که بیمار طی مدت بستری به لحاظ
انتقال بیمارستانی می تواند به شدت باعث آلودگی
گردد  ،از اینرو عفونتهای بیمارستانی بعد از آلودگی
با خون و یا ترشحات بیماران شایع می باشد.
درمان
درمان این بیماری شامل تنظیم آب و الکترولیت
و درمان درون رگی منتشــر ،به همراه داروی ضد
ویروس ریباویرین می باشــد .تزریق اســتروئیدها
بخصوص متیل پردنیزولون با دوز باال باعث افزایش
پالکت خون شده و بر تب بیمار نیز تاثیرگذار است،
الزم به ذکر است اساس این درمانها حمایتی است
و حتما باید توســط پزشــک متخصص و ترجیحا
متخصص عفونی انجام گیرد.
واکسن
متاسفانه هیچ واکسن مقبولی به منظور پیشگیری
تب کریمه کنگو برای انسان و دام وجود ندارد  .اما
در صورت تشخیص و درمان به موقع بیماری درمان
می گردد .از سال  ۱۹۷۰تالشهای زیادی به منظور
دستیابی به واکسن کارآمد بیماری صورت گرفته
که نتیجه ای در بر نداشته است  .تنها واکسنی که
امیدی به آن می رود نیز تنها در بلغارســتان مورد
استفاده قرار می گیرد.
واکســنی غیر ســمی نیز توســط پژوهشگران
ترکیهای از سال  ۲۰۱۱ساخته شده که تا به حال
روند بهینه ســازی آن ادامه پیدا نموده و در حال
گذران مراحل تائید و آزمایش است.
دوره نقاهت
همزمان با کمرنگ تر شــدن ضایعات پوستی از
روز دهم  ،روند بهبودی نیز آغاز می گردد .از هفته
سوم تا ششم پس از آغاز بیماری  ،عمده بیماران با
طبیعی شدن شاخصهای خونی و آزمایش ادرار از
بیمارستان مرخص می گردند .مشخصه بارز دوره
نقاهت طوالنی بودن آن به همراه ضعف اســت که
شاید تا یک ماه نیز( به نسبت قوای بدن) باقی بماند.
گاها موهای بدن کامل ریزش داشته ،اما پس از چهار
تا پنج ماه ترمیم می گردند .هرچند احتمال التهاب
عصبی در یک یا چند عصب ممکن اســت تا چند

ماه وجود داشته باشــد ولی معموال بهبودی بدون
عارضه است.
روش به خاکسپاری
ویروس تا  ۲۴ساعت پس از مرگ متوفی قابلیت
انتقال سریع از ترشحات و خون جسد را دارد  ،لذا
در بســته بندیهای مخصوص و با رعایت شــرایط
بهداشتی در پوششــهای مخصوص و پلمپ شده
توســط افراد مجهز به لباسهای مخصوص به خاک
سپرده می شوند.
حداقل عمق برای خاکسپاری دو متر بوده و سطح
بدن و کاور با محلولهای ضدعفونی کننده مانند هیپو
کلریت سدیم (آب ژاول ) پوشانده می گردد .هرچند
در دستورالعملهای بین المللی استفاده از آهک ذکر
نشده لیکن در ایران اجســاد توسط سفته آهک
پوشانده شده و در تابوتهای پرس شده قرار میگیرند
تا از احتمال شــیوع بیماری درمحیط خاکسپاری
جلوگیری بعمل آید.
ریشه نامگذاری بیماری
شرح این بیماری نخســتین بار در جزیره کریمه
اوکراین ( روسیه فعلی ) و در سال  ۱۹۴۴داده شد و
به آن تب خونریزی کننده اطالق شد .در سال ۱۹۵۶
مشابه این بیماری در کشور جمهوری دموکراتیک
کنگو پدیدار شــد و با تحقیقات صورت گرفته در
سال  ۱۹۶۹مشــخص گردید بیماری زایی و نشانه
های هر دو موارد مشــاهده شده ،شبیه می باشد ،
لذا به تب خون ریــزی دهنده کریمه کنگو معروف
گردید .که دارای شــیوع بیمارستانی باال و مرگ و
میر  %۳۰می باشد.
شیوع در ایران
اولین بار پزشــک ایرانی که به دو زبان فارسی و
عربی کتاب مینوشت  ،در کتاب پزشکی (( ذخیره
خوارزمشــاهی )) که به زبان فارسی نگاشته شده ،
به این بیماری اشاره نموده  ،این پزشک اسماعیل
جرجانی معروف به سید اســماعیل نام داشت ودر
حدود سال  ۴۸۹یا  ۵۰۴قمری کتاب یاد شده را به
نگارش در آورده است.
در سال  ۱۳۴۹شمسی وجود این بیماری در ایران
ثابت گردید .از آغاز ســال  ۱۳۹۶تا اواسط خرداد
همان سال حدود  ۳۳بیمار ثبت گردید که متاسفانه
 ۳نفر از آنها در گذشتند.
از ابتدای ســال  ۱۳۹۹تا اوایل مرداد ماه امسال
نیز،تعداد مبتالیان در کشور  ۳۶نفر بوده اند که یک
سوم آنها در شهرستان تربت جام شناسایی شده اند.
لذا با توجه به فصل گرما و زاد و ولد کنه ها مراقبت
و رعایت اصول بهداشت عمومی و شخصی بیش از
پیش ضروری به نظر می رسد.
یادداشت از  :علی زنداکبری -عضو سازمان
نظام دامپزشکی و کارشناس مواد غذائی
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نمایشگاه موتور توسعه اقتصاد غیرنفتی
نمایشــگاه مهمترین ابزار ارتباطی برای صنایع و
مشــاغل مختلف و از قدرتمندترین وسایل ارتباط
جمعی است که نقش بســیار مهمی در اقتصاد هر
کشوری دارد .نمایشــگاه ویترین اقتصاد کشور و
محرک اصلی تولید ناخالص ملی است.
در ایران نمایشــگاه بین المللی اگروفود با توجه
به جایگاه کلیدی صنعت غذا در اقتصاد غیر نفتی
کشــور همواره یکی از مهمترین و قدرتمندترین
نمایشگاههای داخلی و از بزرگترین نمایشگاههای
خاورمیانه بوده اســت .تقریبــا از اواخر بهمنماه
صنعت نمایشــگاهی دنیا متوقف شــده و مشاغل
مرتبط با ایــن صنعت در حالت رکود به ســر می
برند .بیش از  ۲۰۰برگزارکننده حقوقی نمایشگاهها
و بیش از  ۴۰مرکز نمایشــگاهی در سراسر کشور
داریم کــه محرکه اصلی تقاضا در کشــور و موتور
محرک رونق تولید و چرخه اقتصادی هستند.
بنابراین با توجه به جایــگاه مهم این صنعت در
جهش تولید و رونق هرچه بیشتر اقتصاد غیرنفتی
و ایجاد اشتغال بویژه در شرایط حساس اقتصادی
کشور ،حمایت از این صنعت اهمیت بسزایی دارد.
آنچه مســلم اســت برگزاری نمایشــگاههای
تخصصی در شــرایطی که اقتصاد کشور از یک سو
با محدودیتهای ناشی از بیماری کرونا و از سوی
دیگر با تحریمهای آمریکا مواجه اســت ،به جهت
حفظ اشــتغال و ایجاد پویایی در تولید و عرضه و
تقاضا در کشور حفظ اشــتغال یک ضرورت است.

سازمان توســعه تجارت به عنوان متولی اصلی در
بحث نمایشگاهها می بایست دغدغههای مجریان
و برگزار کنندگان نمایشگاهی را ارزیابی و به گوش
دولت و مســئولین رســانده و حداقل تا زمانی که
رکود ناشــی از شــیوع کرونا به این صنعت آسیب
رسانده حمایت های الزم را برای سرپا نگه داشتن
این صنعت جلب نماید .پرداخت تسهیالت کمبهره
سرمایه در گردش به مجریان و برنامهریزی جهت
حمایت از توســعه و تجهیز مراکز نمایشــگاهی با
همکاری صندوق ضمانت صادرات و کمک بانک ها
بویژه بانک توســعه صادرات و تمامی دستگاههای
ذیربط بایــد از اولویت های برنامه های ســازمان
توسعه تجارت باشد .باید زیرساختهای برگزاری
نمایشــگاهها را به شــکلی که به ســامت جامعه
لطمه وارد نشــود ،آماده کنیم و با رعایت پروتکل

های بهداشتی این صنعت رو سر پا نگه داریم .اگر
یک بانک اطالعاتی جامع و دقیق تدوین شــود و
فقط از مخاطبان اصلی نمایشــگاهها برای بازدید
دعوت بعمل آید می توان ضمن اینکه نمایشگاهها
را تخصصی تر و بر مبنای اســتانداردهای روز دنیا
برگزار کرد از تجمع گســترده در شــرایط بحران
کرونا جلوگیری و به حفظ سالمت جامعه در عین
برگزاری نمایشــگاهها نیز کمک کرد .ضمن اینکه
حمایت بخش خصوصی از این صنعت هم بسیار می
تواند راهگشا باشد و باید فضا برای حضور هر چه پر
رنگ تر بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و امور
اجرایی در کنار سیاست گذاری دولت فراهم شود.
رسالت اصحاب رسانه در شرایط فعلی برای انعکاس
هر چه قدرتمندتر دستاوردهای نمایشگاهها بسیار
سنگین تر از همیشه است و نباید فراموش شود که
رسانه ها بازوی توانمند نمایشگاهها همواره بوده و
هستند و در شرایط رکود می توانند به حفظ و رونق
هر چه بیشتر این صنعت کمک کنند.
دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات
مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت جوانان
تهران ،رئیس هیات مدیره تعاونی
تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور،
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت
ایران

مدیرعامللبنیاتکاله:

معادله  ۵مجهولی دولت بر سر راه تولید /دست تولیدکنندگان بسته است

با حضور رئیس جمهور و وزرا شرکت کردهام اما در هیچ
یک تولید کننده بزرگ صنعت لبنیات کشور ،گفت:
کدام از این جلسات تصمیمی که منجر به نتیجه مثبت
تولیدکنندگان برای تولید باید معادله  ۵مجهولی بانک
برای تولید کنندگان شــود اتخاذ نشــده است و حتی
مرکزی ،تعزیرات ،مالیات ،وزارت صمت و سختی های
یک جــواب مثبت نگرفتهام .ایــن تولید کننده بزرگ
تولید را حل کنند.
صنعت لبنیات کشور گفت :می گویید صادرات کنید اما
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا  ،غالمعلی
سلیمانی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش
مشکالت فراوانی پیش روی صادرات است بدون اینکه
راهکاری برای حل آن اندیشــیده شود؛ باید کاال صادر
خصوصی با انتقاد از شــرایط ســخت تولیدکنندگان
کنیم و برای صادرات کاال باید در خارج از کشور شرکت
خطاب بــه وزیر امور اقتصــاد و دارایی گفــت :تولید
صادراتی داشته باشیم از آن طرف هم باید ارز صادراتی
کنندگان در کشور برای تولید باید معادله  ۵مجهولی را
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را برگردانیم ضمن اینکه موانع بی شــماری پیش روی
حل کنند .این تولید کننده بزرگ مواد لبنی در کشور
ماست .نه اجازه می دهید صادرات درست انجام شود نه
اظهار داشت :برای حل این معادله پنج مجهولی تولید
تولید داخل روال عادی خود را داشته باشد .راهی به ما
کنندگان در بخش ارز با بانک مرکزی روبرو هســتند
نشان دهید و بگویید تولید کنندگان چه کار باید انجام
و برای کاالهای اساســی با وزارت صمت ،ضمن اینکه
تولید کننده باید پاسخگوی سازمان تعزیرات هم باشد و برای پرداخت مالیات دهند؟ سلیمانی اظهار داشــت :می گویید به بورس بروید لذا من و امثال من با
هم باید کاال تولید کند و با تمام این شرایط و سختی ها دست تولید کننده هم کمال میل می پذیریم اما بورس با ارز چند نرخی معنا ندارد.
وی با بیان اینکه تولید کننده با ارز چند نرخی نمی تواند زنده بماند بیان داشت:
بسته است.
Food Industry Magazine
وی افزود :به عنوان نماینده صنعت ،از سال  ۹۶تاکنون بارها در جلسات مختلف سیاست باید در اختیار اقتصاد باشد نه اینکه اقتصاد در اختیار سیاست باشد.
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رئیس شورای ملی زعفران مطرح کرد:

دسترنج زعفرانکاران در جیب سوداگر خارجی

اینکه صادرکنندههای ما درگیر هستند و با خون دل و
مشکالت زعفران را صادر میکنند ،ارز را برمیگردانند
و بازار را نگــه میدارند ،عنوان کــرد :از همه مهمتر
صادرکنندگان بازارنگهدار زعفران هستند.
وی بیان کرد :اگر صادرکنندگان همین بازار موجود
را در جنگ اقتصادی نگه ندارند و این بازار را از دست
دهیم ،باید تقدیم کشــورهای همسایه کنیم .تالش
صادرکنندههــا در ایــن وضعیت قابل تقدیر اســت.
تولیدکننده و صادرکننده حمایت میخواهند ،اگر هر
دو حمایت شدند ،در نتیجه همافزایی ایجاد میکند و
میتواند موقعیت خوبی برای هر محصولی ایجاد کند.
احتشام گفت :شورای ملی زعفران ساختمان و فضایی
نداشته و تنها دو نفر پرسنل دارد ،هزینه شورای ملی
زعفران از محل بودجه تشــکلهای اتاق ایران تامین
میشــود و چیز دیگری نداریم .ســال گذشته طرح
جامع جهش تولید و صادرات را تقدیم وزارت صمت
کردیم که  ۶ماه طول کشید تا این طرح تنظیم شود .ما
درخواست داشتیم که اختیاراتی را به تشکلها بدهند،

زیرا واگذاری و تخصصی کردن یکی از اقدامات خوبی
است که مشکالت بخش اقتصادی را حل میکند ،اما
مخالفت کرده و بیانکردند این اختیارات حاکمیتی
است و نمیتوانیم به شورای ملی بدهیم.
رئیس شورای ملی زعفران خاطرنشان کرد :ما نظرات
و پیشــنهادات تجربی و فوق تخصصی میدهیم ،اما
تاکنون کدام یک از نظراتی که موافقت شــده ،نتیجه
بدی داشته است؟ شورای ملی زعفران به درستی ایفای
نقش کرده است .ما دستگاههای تصمیمگیر زیادی در
کشور داریم که هر کدام پراکنده صحبت میکنند ،اما ما
در بخش خصوصی به جمعبندی رسیدیم و امیدواریم
در بخش دولتی نیز به این نتیجه برسیم.
وی اضافه کرد :باید بر اســاس تجربیات گذشــته
برنامهریزی آینده را برای وضع مطلوب انجام دهیم تا
تجربیات گذشته دیگر تکرار نشود و وضع زندگی ،کار
کشاورزان و قیمت به وضعیت مطلوب برسد .مشکل از
خود ماست که  ۹۵درصد زعفران دنیا را تولید میکنیم،
اما دیگران برای ما قیمت تعیین میکنند.

یونس ژائله که کشــت و صنعت دشــت مغان به او
وگذار شــده بود در واکنش به خبر خلع ید او از این
مجموعه گفت :حکمی به من ابالغ نشده ،اما تصمیم
نظام هرچیزی که باشد اطاعتی میکنم.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از
انصاف نیوز ،ژائله دربارهی حکم هیئت داوری سازمان
خصوصیسازی مبنی بر خلع ید او از مجموعه کشت و
صنعت دشت مغان گفت :هیئت داوری قطعا وجاهت
قانونی برای خلع ید دارد .هیئــت داوری یک مرجع
قانونی برای تصمیم گیری است اما به ما چیزی بنابر خلع ید ابالغ نشده است.
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واکنش ژائله به خلع ید از کشت و صنعت مغان

اگر شبکه خبر میداند برای ما هم بفرستند که ببینیم.
وی افزود :هنوز حکمی به ما داده نشده .اگر حکمی
هم صادر شــده برای من که یک طرف ماجرا هیستم
ارسال و ابالغ نشــده .حکم باید شماره و تاریخ داشته
باشد تا وجاهت قانونی داشته باشد.
او به سوالی دربارهی واکنش خود در صورت ابالغ این
حکم پاسخ داد :نظر من این است که آنچه خیر است
اتفاق خواهد افتاد .تصمیم نظام هرچیزی که باشد ما
اطاعت میکنیم .یک روز این را به ما فروختند ما قبول
کردیم و حاال اگر بگویند پس بدهید ما پس میدهیم.
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رئیس شورای ملی زعفران گفت :یکی از ضعفها در
صادرات زعفران این است که منافع خارجی را به منافع
کشاورز ترجیح میدهیم .کشــاورزان ما چه گناهی
کردند که دسترنج و ســود آنها را در جیب سوداگر
خارجی بریزیم؟
بــه گزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و
کشــاورزی،مهندس محســن احتشــام در نشست
هماندیشــی شــورای ملی زعفران ایران که در محل
اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد ،اظهار کرد:
کشاورزان و صادرکنندگان احســاس رضایت ندارند
و ناراضی هستند ،همه معتقد هستیم که مزد واقعی
خودشان را دریافت نمیکنند و قیمت زعفران با توجه
به قیمتهای بازار جهانی ،ارز ،قیمت سالهای گذشته،
هزین ههای باالی نهادههای کشاورزی و هزینه زندگی
کشاورزان به هیچ عنوان منصفانه نیست.
وی افــزود :دالر  ۲۸هزار تومان بــوده ،اما زعفران
 ۳۰۰دالر فروخته میشود .ما یک رسالت و مسئولیت
اجتماعی داریم ،گاه اگر فعالیتهایی در تضاد با منافع
خودمان هست ،باید برای منافع کشاورزان انجام دهیم.
یکی از ضعفها در صادرات زعفران این است که منافع
خارجی را به منافع کشاورز ترجیح میدهیم .کشاورزان
ما چه گناهی کردند که دسترنج و سود آنها را در جیب
سوداگر خارجی بریزیم؟
احتشــام ادامه داد :باید نگاه و مسئولیت اجتماعی
را حاک م کنیم ،با هم یــک تعهد اخالقی انجام دهیم،
زعفران را با قیمت تعیین شــده به عنوان قیمت پایه
از کشاورز بخریم و به قیمت پایه فروش صادر کنیم،
اتحادیه صادرکنندگان زعفران نیز داور این صحنه باشد
تا اگر من صادرکننده از خرید و فروش تخطی کردم،
با من برخورد کند .رئیس شورای ملی زعفران با بیان
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لسیتین و کاربردهای آن
در تولید نان صنعتی ،کیک و بیسکویت
تهیه کننده  :مهندس مريم محمدي آالگوز
کارشناس ارشد علوم وفناوری نانو
کارشناس آزمایشگاه گروه صنعتی نجاتی  -آناتا

مقدمه
برای یک متخصص فرمولهای غذایی لســیتین یک
افزودنی همه کاره بــا کاربردهای فــراوان در صنایع
غذایی است .در صنعت تولید نان ،کیک و بیسکویت از
لسیتین به عنوان یک امولسیفایر و برای تضمین ترکیب
هموژن و موثر خمیر ،افزایش قدرت احتباس رطوبت
و جداسازی آسان محصول استفاده می شود .عالوه بر
این لسیتین این قابلیت را به شما میدهد ،که مواد اولیه
ناهمگن را ترکیب کرده و محصولی باب میل مصرف
کننده ایجاد نماید.
محصوالت کمچربی
با افزایش تقاضــا برای محصــوالت نانی کم چرب
متخصصان صنایــع غذایی با چالــش جدیدی روبرو
شــدهاند .تولید محصول کم چرب بــا کیفیت برابر با
محصول پرچرب .یکی از راههای چیره شــدن بر این
چالش استفاده از ماده اولیه ای است که خواص مطلوب
محصول را حفظ نماید و به عبارت دیگر این خواص را
به آن ببخشد (لسیتین).

بیسکویت ،کراکر و کوکی
کاربرد لســیتین در تولید انواع بیسکویت به منظور
بهبود بخشیدن به ترکیب مواد اولیه ،افزایش نگهداری
رطوبت توسط ترکیب اولیه ،حفظ روغن و آسانی جدا
شدن خمیر از قالب میباشد .در تولید بیسکویت و کراکر
نیز از لســیتین برای اختالط بهتر مواد اولیه ،کاهش
چســبندگی خمیر و نتیجتاً پروســس آسانتر خمیر
استفاده میشود .همچنین از این ماده افزودنی می توان
در ترکیب با روغن (و ترکیب با پودر فلفل ،کنجد و )...
برای تزئین روی محصول استفاده نمود.
کیک و دونات
از لســیتین در تولید کیک به منظور افزایش حجم
محصول ،ایجاد بافت کرامبــی ( )crumbو تازه نگه
داشتن کیک یا دونات اســتفاده میگردد .عالوه بر این
بدون حضور لســیتین ،دونات جــذب کافی روغن را
نخواهد داشت و در نتیجه محصول خشک و بی طعم
خواهد شد .استفاده از لسیتین به میزان  1الی  %3در
کیکها توصیه میشود .در تولید کیکها لسیتین بخشی

از یک سیستم امولسیفایری
با حضور مونوگلیسیریدها و
پروپیلن گلیکول مونو استر
( )PGMEمیباشد.
کاربرد لسیتین در سایر محصوالت صنایع غذایی
از لسیتین در تولید پوسته های خمیری زیرین پای
کیکها و به منظور آسان ســازی پهن کردن خمیر در
سینی و به میزان  0/5الی  1درصد (بسته به نوع آرد)
استفاده میگردد.
مضاف بر ایــن لســیتین در تولید نودل و ســایر
محصوالت پخــت نیز کاربــرد دارد و نقش آن ایجاد
انســجام در خمیر به منظور پروسس آسان آن است.
در هنگام پخت لسیتین موجود در خمیر به سطح آن
منتقل میگردد و باعث جداسازی آسان محصول پخته
شده میگردد.
از این رو گروه صنعتی نجاتی (آناتا) در راستای تولید
محصوالت با کیفیت اقدام به استفاده از لسیتین در انواع
محصوالت شامل کیک ،بیسکویت و  ....نموده است.

دستیابی محققان کشور به فناوری تولید نبات رژیمی کمکالری
پژوهشــی علوم و صنایع غذایی و مجــری این طرح
رئیس مؤسســه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی از
پژوهشــی بیان اینکه نبات عالوه بر ایــران در آمریکا
دســتیابی به فناوری تولید نبات رژیمــی کم کالری
و برخی دیگر از کشــورها تولید میشود ،گفت :یکی
توسط محققان این موسسه خبر داد .به گزارش ایسنا،
از محصوالت پر مصرف کــه امروزه به صورت صنعتی
دکتر قدیر رجــب زاده با اعالم این خبــر گفت :این
تولید میشــود و در جهان و به ویژه در کشور ایران به
فناوری حاصل اجرای پروژه مشــترک این موسسه با
میزان زیادی به عنوان شــیرین کننده نوشیدنیهایی
بخش خصوصی بود که با هدف دســتیابی به فناوری
نظیر چای استفاده میشود ،نبات است .نبات کریستال
تولید نبات با کالری کاهشیافته انجام شــده اســت.
رشد یافته ساکارز است که مکان اولیه تولید آن ایران
وی افزود :به دلیل پیچیدگی فرایند کریستالیزاسیون
و هندوستان ذکر شده اســت ،در فرآیند تولید نبات
قندهای کم کالری و تفاوت آن با ساکارز ،در این پروژه
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بعد از جایگزینی کامل ســاکارز با قندهای کم کالری و اصالح فرموالســیون ،کریستالهای درشت ساکارز در اثر سردشــدن محلول فوق اشباع شکر تولید
فرآیند کریستالیزاســیون با قندهای انتخابی طراحی و بهینهسازی شد .رجب میشوند .وی بیان کرد :عوامل مختلفی نظیر دما ،درجه فوق اشباعی و تالطم
زاده تصریح کرد :در این پروژه برای اولین بار کریستال بزرگ رشدیافته به هم در زمان فرآیند ،بر شکل ،اندازه و ظاهر کریستال نهایی موثر است.
بر اساس اعالم وزارت علوم ،عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع
پیوسته از قندهایی غیر از ساکارز و با کالری کاهش یافته به شکل نبات تولید
شد .رئیس مؤسسه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی بیان کرد :محصول نهایی غذایی ادامه داد :از آنجا که ساکارز قند اصلی تشکیل دهند ه این محصول است،
تولید شده در این پروژه قابل مصرف برای همه افراد جامعه به ویژه افراد حساس مصرف آن برای بسیاری از افراد مبتال به بیماریهای قلبی عروقی ،دیابت و افراد
مبتال به عارضه چاقی و اضافه وزن مضر است ،این درحالی است که میتوان با
به مصرف ساکارز و قندهای پرکالری است.
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در ادامه دکتر ســمیرا یگانــه زاد،
مدیر گروه فرآوری مواد غذایی مؤسســه تولید نبات حاوی قندهای کم کالری این مشکل را برطرف کرد.
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