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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد و صنایع کشور

بسمه تعالی

علی االصول و برحسب عرف، علیرغم تالش های ترامپ، رئیس جمهور آینده آمریکا جوبایدن از حزب دموکرات است. در کشورما برخی از این انتخاب استقبال 
کرده و معدودی بقول معروف ذوق زده و برخی از عدم انتخاب ترامپ مایوس و سرخورده شده اند زیرا همانطور که گروهی فکر می کنند باید آنقدر فساد ایجاد 
شود تا حضرت حجت )ع( ظهور کنند، به این باور دارند که حضور ترامپ در دوره دوم می تواند با گسترش فساد و لجام گسیختگی در آمریکا به حیات ایاالت 
متحده پایان دهد. البته به حیات ایاالت متحده پایان داده خواهد شد اما اینکه چه موقع و چگونه و چه تبعاتی دارد جای سوال است . در طول تاریخ حکومت ها، 
تمدن ها، مکاتب فلسفی و سیاسی همواره فراز و فرود داشته اند و سرانجام هر تمدنی دگرگونی و یا اضمحالل می باشد و این امریست که نیاز به پیشگو بودن ندارد 

زیرا سرنوشت محتوم هر تمدنی است.
در این رهگذر می خواهیم بدانیم اگر آقای جوبایدن تصدی ریاست جمهوری آمریکا را بعهده بگیرد در عرصه اقتصاد او چه خواهد کرد ما چه خواهیم نمود. 

احتمال 1- آقای ترامپ شروطی برای بازگشت به برجام بگذارد که باید از سوی ایران اجرا شود. طبعا این نوع شرط ها که با سیاست عمومی کشور مغایرت دارد از 
سوی ایران پذیرفتنی نیست و آقای بایدن هم به برجام باز نمی گردد و همه چیز مثل حال می شود و تحریم ها طبعا به سوی انقباض بیشتر رفته و روابط با غرب معلق 

شده و شاهد تداوم روند کنونی اقتصادی و سیاسی خواهیم بود و طراحی الزم برای استحکام اقتصاد و زنده بودن صنایع باید بشود.
احتمال 2- آقای بایدن به برجام بازگردد و در بازگشت به برجام خواهان مذاکره در خصوص مسائل مختلف بشود . احتماال مسائلی مانند شعار نابودی اسرائیل، 
مسائل موشکی، تروریسم و غیره را در دستور کار قرار می دهد که علی االصول جمهوری اسالمی به حق با طرح آن در چهارچوب برجام مخالف است و تحریم 
ها هم چنان باقی می ماند مگر موارد نادری که سیاست های حزب دموکرات با آن موافق باشد و بخواهد چهره انسانی به خود بگیرد . در حقیقت هیچ تغییر اصلی 

در اقتصاد و صنعت ایجاد نمی شود و البته پذیرش AFTF ممکنست اندکی نتیجه مثبت عاید اقتصاد و صنعت بنماید.
احتمال 3- آقای بایدن به برجام بازگردد و هیچ شرطی هم نگذارد و در داخل برجام هم بجز انرژی اتمی بحث دیگری را مطرح نکند و تحریم های یک جانبه 
آمریکا را هم بردارد و حرفی هم از سیاست های خارجی ما نزند. البته چنین امری خیلی بعید بنظر می رسد ولی خوب اگر ماست را به آب دریا بزنند دوغ نمی شود 

ولی اگر بشود چه دوغی می شود!
در این حالت فرصت مناسبی به دست می آید. تجارت ما با دنیا برقرار می شود )بشرط آنکه ما مقررات ضد پول شوئی بین المللی مثل AFTF  را بپذیریم( سرمایه 
گذاری خارجی در کشورمان به رونق می رسد )البته اگر ما قدرت چذب داشته باشیم و حالت دافعه کنونی را کنار بگذاریم( صدور ویزا برای اتباع کشورمان از 
سوی کشورهای خارجی تسهیل می شود و اگر اتفاق غیر مترقبه ای نیفتد صادرات ما از جمله صادرات نفت ما به سهمیه الزم می رسد و شرایط سهل مالی و اداری 

برای اداره کشور فراهم می گردد.
حال ما در این حالت چه خواهیم کرد ؟ بلی بازگشت به خویشتن نه آنگونه که امه سزر متفکر آفریقائی یا دکتر علی شریعتی می گویند بلکه بازگشت به سیاستی که 
در چهل ساله اخیر دنبال کرده ایم و با انجام آن مکتب لیبرالیسم را شرمنده ساخته ایم. نه آنکه با لیبرالیسم موافق باشم بلکه از جمیع صفات لیبرالیسم و پسالیبرالیسم 

آنچه عیب و ایراد آن بوده انتخاب کرده ایم و آنچه به رشد و توسعه می انجامد را زدوده ایم.
در دو گزینه احتمال 1 و احتمال 2 که قبال ذکر کردیم شرایط انقباضی فعلی ادامه می یافت و صنایع ما باید با چنگ و دندان برای حفظ خود تالش کنند.

اما در احتمال سوم که توضیح داده شد ببینیم چه خواهیم کرد؟
بلی به لطف آقای بایدن رئیس جمهور دموکرات و پرگذشت و انسان دوست امکانات الزم برای رهائی از فشار فراهم خواهدشد )به خودم می گویم! شتر در خواب 

بیند پنبه دانه( و با فروش نفت و البته پذیرش AFTF نفس تازه می کنیم و خزانه ارزی کشور ما آباد می شود.
نخست واردات را آزاد می کنیم . مگر نه آنکه قیمت ماشین خارجی و لوازم خانگی خارجی باالرفته و مردم آسیب پذیر نمی توانند خرید کنند پس باید درهای 

کشور گسترده شود و مثل قبل بشود و مغازه ها ماالمال از جنس خارجی بشود و تامردم نفس تازه کنند.
دوم به جنگ قیمت ارز و سکه می رویم. با گشاد دستی به بازار ارز تزریق می کنیم تا هم قیمت دالر پایین بیاد و هم از فروش آن دولت به مبالغ معتنابهی ریال 

دسترسی پیدا کند و کسر بودجه اش از بین برود و البته در مقابل خروج سرمایه بیگانه پرستان با لبخند ملیح رعایت حال آنها را می کنیم.
سوم، به همت مجلس محترم و البته تمایل سایر صاحب منصبان یارانه ها را افزایش می دهیم تا دهان قاطبه ملت)و نه تهیدستان و معلوالن و بیماران( شیرین شود که 

البته هرگز شیرین نخواهد شد و دولت هم به هر طریقی برای تامین آن »به مصداق غریق به هر پاره تخته ای ناچیز «متوسل می شود.
چهارم با توجه به تخصیص ارز برای فروش در بازار و ضرب سکه سر طرح های توسعه ای اقتصادی و صنعتی و تولیدی بی کاله می ماند و هم از لحاظ ریالی و هم 
ارزی دچار کمبود و مشکل می شوند . می بینیم وقتی سیاست های داخلی ما براساس الگوی واردات و مصرف و نه تولید صادرات و مصرف است. با توجه به سه 
شق یاد شده می بینیم کشوری که در چهل سال گذشته می توانست با رشد تولید حداقل در کشورهای همسایه گسترش بازار دهد امروز شاهد از دست رفتن بازار به 

نفع ترکیه و اسرائیل می باشیم و هر کدام از شقوق یاد شده که عملی شود به ما این هشدار را می دهد که امروز »کشتی بان را سیاست دگر باید«.
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 رییس اتحادیه قنادان تهران: 
تخصیص ۳۵۰ تن روغن به 

قنادی های تهران/ وضعیت ما اسف بار 
است

رییس اتحادیه قنادان تهران اظهار کرد: دولت 
ســهمیه ای حدود ۳۵۰ تن به اتحادیه تخصیص 

داده که بین قنادی ها توزیع می کنیم.
به گزارش ایلنا؛ علی بهره مند در مورد مشکل 
توزیع روغن و آرد اظهار کــرد: قنادان وضعیت 
خوبی ندارند، دولت اعالم کرده که مقداری روغن 
به بازار تزریق کرده اما در بازار آزاد قیمت روغن 
تفاوتی ندارد و همچنان باال و همینطور کمیاب 

است.
وی افزود: دولت سهمیه ای حدود ۳۵۰ تن به 

اتحادیه تخصیص داده کــه بین قنادی ها توزیع 
می کنیم. البته توزیع به طور مســتقیم توســط 
اتحادیه انجام نمی شود، اتحادیه تعداد کارگر هر 
واحد را بر اســاس تعداد بیمه شده ها به شرکت 
روغن نباتی اعالم کرده و آنها سهم هر قنادی را 
بر اساس تعداد کارگران به دست آنها می رسانند.
رییــس اتحادیــه قنــادان تهــران در مورد 
محدودیت های کرونایی گفــت: قنادها وضعیت 
اســف باری دارند. قنادی ها بســته هســتند در 
حالیکه بسیاری از اصناف دیگر فعالیت داشتند 
که هیچکدام از اینها هم به قدر واحدهای قنادی 
اشــتغال زایی ندارند. حدود ۵۰ تــا ۶۰ هزار نفر 
فقط در تهران به طور مســتقیم در قنادی ها کار 
می کنند که االن بیکار شدند و دولت هم کمکی 
نمی کند. به نظر می رســد تصمیماتی که گرفته 

شده یک مقدار تبعیض آمیز هستند.
وی تصریح کرد: کافه ها و رستوران ها باز هستند 
و به صورت بیرون بر کار می کنند. کار قنادان که 
به ذاتا بیرون بر اســت، پروتکل هــا هم که کامال 
رعایت می شوند و همیشــه پیشتاز بودند. صنف 
ما به مشــکل برخورده است، االن توان پرداخت 

چک هایشان را ندارند.
بهره مند خاطرنشــان کرد: در فروشــگاه های 
زنجیره ای با ازدحامی که ایجاد می شــود خطر 
کرونا بیشتر اســت یا قنادی که پروتکل ها را هم 

رعایت می کند؟ همکاران من با این تعطیلی حتما 
به مشکل خواهند خورد و توان پرداخت حقوق 

کارگرانشان را ندارند.

 رئیس انجمن ملی خرما: 
برداشت یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار تن خرما؛ افزایش قیمت خرما از 
تورم پایین تر است

فرخی یزدی گفت: امســال برداشت خرما به 
بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ محسن 
رشــید فرخی رئیس انجمن ملی خرما ، درباره 
آخرین وضعیــت تولید خرما اظهــار کرد: بنابر 
بررســی های صورت گرفته، امسال بیش از یک 
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میلیون و ۲۰۰ هزار تن خرما برداشت شد.
او افزود: طی سال های اخیر، تحریم ها تاثیرات 
خود را بــر صادرات گذاشــته اند و تنها همراهی 
و مقاومــت صادرکنندگان موجب شــد تا تغییر 

چندانی در بحث صادرات نداشته باشیم.
فرخی یزدی با بیان اینکه صادرات نســبت به 
ســال های قبل روال عادی خود را طی می کند، 
گفت: برآورد ها حاکی از آن اســت کــه تا پایان 
اسفند ۱۵ تا ۲۰ درصد میزان تولید به بازار های 

هدف صادر شود.
رئیس انجمن ملی خرما ادامه داد: با استعالم از 
سازمان فائو، تجار بازار های هدف را به استفاده از 
خرمای ایران مطمئن کردیم، چرا که امکان انتقال 

کووید ۱۹ از طریق حمل وجود ندارد.
به گفته او، با توجه به مشــکالت بازگشت ارز و 
حمل ونقل، صادرکنندگان با مشــکالتی روبه رو 
هســتند که امیدواریم دولت از اتخاذ تصمیمات 

خلق الساعه خودداری کنند.
رئیــس انجمــن ملی خرمــا دربــاره آخرین 
وضعیت بازار خرما گفت: طبق اذعان مسئوالن 
دولت، تورم کشور ۳۵ درصد است که متاسفانه 
قیمت خرما به همین میزان افزایش نیافته است. 
به همین خاطر ستاد تنظیم بازار باید نظارت خود 
را افزایش دهد چرا که فروشگاه های زنجیره ای ۳۵ 
تا ۴۰ درصد سود لحاظ می کنند که این بیش از 
سود تولیدکننده اســت. او در پایان تصریح کرد: 
خرمای رطب در میان میوه ها جایگاه باالیی دارد 
که مصرف ۵ تا ۶ برابری آن را نباید نادیده گرفت.

 حمل ریلی ۵ هزار تن محموله 
روغن خوراکی از بندر امیر آباد

معاون امور بنــدری و اقتصادی اداره کل بنادر 
و دریانوردی امیر آباد گفت: با هدف تســهیل در 
ارسال محموله ها، یک محموله ۵ هزار تنی روغن 
خوراکی از طریق ریلی از بندرامیرآباد حمل شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
به نقل از سازمان بنادر، محمدصادق رنگ آور با 
اشاره به دســتور دولت جهت تسریع در خروج 
کاالهای اساســی از بنادر، گفت: محموله روغن 
خوراکی به میزان یک هزار و ۸۰۰ تن از محموله 
۵ هزار تنی روغن آماده حمــل، از طریق حمل 

ریلی به صورت مستقیم ارسال شد.
وی تصریح کرد: با همکاری ارگان های ذیربط 
روند خروج کاال از بندر امیرآباد تسریع و ظرفیت 
مناســب برای تخلیه کاالهای جدید فراهم شده 
است. رنگ آور اظهار داشت: در آینده نزدیک با 
بهره برداری از اسکله رو – رو ریلی بندرامیرآباد، 
حمل و نقل کاال از طریــق راه آهن افزایش پیدا 
می کند. معــاون امور بندری و اقتصــادی اداره 
کل بنادر و دریانوردی امیرآباد خاطرنشان کرد: 
بندرامیرآبــاد در بخش های اقتصــاد دریا محور 
اهداف را دنبال می کند کــه تبدیل این بندر به 
بندر کانونی تخلیه و بارگیری کاالهای کانتینری 

در شمال کشور از آنها است.

 آرسنیک زدایی آب آشامیدنی 
۱۰ شهر با نانوجاذب های 

ساخت محققان کشور
در حال حاضر اســتان های کرمان، آذربایجان 
غربی و شــرقی، اردبیل و قزوین نیز به طورجدی 
با مشکل آلودگی آرســنیک آب های آشامیدنی 
مواجه هستند و یکی از شــرکت های فناور نانو 
موفق به ارائه روش نوینی برای حذف آرســنیک 
از آب آشامیدنی شده که تاکنون در بیش از ۱۰ 

شهر ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
به نقل از ستاد نانو از آنجا که آب های زیرزمینی 
اصلی ترین منبع تأمین آب آشامیدنی محسوب 
می شــوند، آلودگی این آب ها به آرسنیک، اخیراً 
موردتوجــه خاص قــرار گرفته اســت. در حال 

حاضر آلودگی آب های آشــامیدنی به آرسنیک 
در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور مشکلی 

جدی است.
از ســوی دیگر با توجه به مشــکل کم آبی که 
مسئله مهم ایران و بســیاری کشورها محسوب 
می شــود حفظ منابع موجود و تصفیه آلودگی ها 
از جمله آرســنیک حائز اهمیت است؛ بنابراین 
ایجاد امکانات مناســب برای تولید سیستم های 
مقرون به صرفه در داخل کشــور می تواند کمک 

مهمی در حفظ منابع آبی کشور محسوب شود.
در این راستا یکی از شــرکت های فناور موفق 
به ارائــه روش نوینی برای حذف آرســنیک از 
آب آشامیدنی شــده که در مقیاس های مختلف 
به بهره برداری رسیده اســت. در این سیستم از 
جاذب های گرانولی هیدروکســید اکسید آهن 
استفاده می شــود. دانش فنی این روش در حال 
حاضر تنها در اختیار تعداد معدودی از کشورهای 
توسعه یافته اســت و این شرکت نه تنها موفق به 
تولید این محصول شده بلکه با تولید این مواد در 
سایز نانومتری باعث افزایش کارایی در مقایسه با 

محصول خارجی شده است.
جاذب های مورداســتفاده در این روش از نوع 
اکسی هیدروکســید آهن با ســاختار نانومتری 
هستند و به دلیل شــکل ظاهری و نسبت سطح 
به حجم باال از بازدهــی جذب مطلوب برخوردار 

هستند.
در حیــن ســنتز اکسی هیدروکســید آهــن 
پارامترهــای فراینــدی تولیــد ذرات نانومتری 
به صورت دقیق کنترل شده است. در طی فرایند 
تولید محصول نهایی این ذرات نانومتری به صورت 
گرانــول تولید می شــوند تا هیچ گونــه رهایش 
در حین تصفیه آب آشــامیدنی نداشته باشند. 
به طورکلی در این پروژه یک فرموالسیون و روش 
خاص برای ســاخت گرانول پایدار، با کمک مواد 
اولیه غیرپیچیده و قابل تولید در کشــور، ابداع 

شده است.
جاذب های آرسنیک با ســایز نانومتری تأثیر 
بسزایی در بهبود عملکرد جذب این محصول در 

مقایسه با محصول غیرنانویی داشته است.
این شرکت فناور به طور میانگین توانایی تولید 
۲ تن گرانول جاذب آرسنیک را در ماه داراست و 
امکان افزایش آن با افزایش تعداد شــیفت وجود 
دارد. همچنین در صــورت افزایش فروش امکان 
گســترش خط تولید وجود خواهد داشت که در 

کمتر از ۳ ماه قابل  راه اندازی است.
بر اســاس اعالم ســتاد نانو، در حــال حاضر 
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اســتان های کرمان، آذربایجان غربی و شرقی، 
اردبیل و قزوین نیز به طورجدی با مشکل آلودگی 
آرسنیک آب های آشــامیدنی مواجه هستند و 
وزارت نیرو، شرکت های آب و فاضالب استان های 
مختلف به ویژه اســتان های حاشــیه رشته کوه 
زاگــرس از محصول تولیدی این شــرکت برای 

تصفیه آرسنیک آب استفاده می کنند.

 با تصویب ستاد تنظیم بازار؛ 
قیمت انواع روغن برای 

مصرف کننده ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش 
یافت

ســتاد تنظیم بازار، حداکثــر افزایش قیمت 
مصرف کننــده انواع روغن در بســته بندی پت 
را ۱۰ درصد و سایر انواع بســته بندی ها را ۱۳ 

درصد اعالم کرد.
بــه گزارش پایــگاه خبری صنعــت غــذا و 
کشــاورزی، به نقل از وزارت صمت، در یکصد 
و ســیزدهمین جلســه کارگروه تنظیم بازار در 
راستای اجرای مصوبات جلســه قبلی کارگروه 
تنظیم بازار در خصوص تعیین قیمت مدیریتی 
روغن خام، کارگروه مربوطه تشــکیل و با توجه 
به افزایش قیمت جهانی انواع روغن )مورد تأیید 
کمیته ارزی( تغییرات قیمت جهانی بر نهاده ها، 
روغن خام و محصوالت نهایی محاسبه و تعیین 
شد. بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم روغن خام 
ســویا و پالم در مبادی ورودی ۵۵ هزار ریال و 
قیمت هر کیلوگرم روغــن خام آفتاب و کلزا در 

مبادی ورودی نیز ۶۰ هزار ریال تعیین شد.
ســتاد تنظیم بازار با توجه بــه افزایش قیمت 
روغن خام و ســایر هزینه هــا از جمله ملزومات 
بسته بندی و ورق، حداکثر افزایش قیمت مصرف 
کننده انواع روغن در بسته بندی پت را ۱۰ درصد 
و سایر انواع بســته بندی ها را ۱۳ درصد اعالم 
کرد. در این ستاد مقرر شد قیمت احجام و بسته 

بندی های مختلف روغن توسط سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و در 

سامانه ۱۲۴ بارگذاری شود.
همچنین مقرر شد ســازمان های صمت ۳۱ 
اســتان ضمن اهتمام هرچه بیشتر در خصوص 
رعایت قیمت های مصوب، نسبت به کنترل اسناد 
و مدارک مربوط به ورود و خروج روغن نباتی از 
کارخانجات تولیدی و انبارهای مستقر در استان، 
نحوه توزیــع آن و ممانعت از فــروش به عوامل 
واسطه )با هدف بازارســازی و افزایش قیمت( 
اقدام و با تخلفات احتمالی برخورد قانونی نمایند.

 رئیس انجمن پرورش 
دهندگان قارچ: افزایش ۲۵ 
درصدی سرانه مصرف قارچ؛ قیمت 

۴۵ هزار تومانی قارچ در بازار 
غیرمنطقی است

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: با 
گسترش کرونا و اهمیت مصرف قارچ در سیستم 
ایمنی بدن، ســرانه مصرف قارچ ۲۵ درصد رشد 

داشت.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ مهدی 
رجبی رئیــس انجمن پرورش دهنــدگان قارچ 
خوراکی، از افزایش سرانه مصرف قارچ خبر داد 
و گفت: با گسترش ویروس کرونا و عدم صادرات 
منظم، مازادی در عرضه نداریم چرا که ســرانه 

مصرف در داخل افزایش یافته است.
او افــزود: علی رغم کاهش نــرخ دالر، قیمت 
نهاده های تولید به طور مــداوم در حال افزایش 
اســت که با این وجود انجمن در حال بررســی 
قیمت تمام شده است که امیدواریم هفته آینده 

نرخ نهایی اعالم شود.
رجبی از ثبات قیمــت قارچ در بازار خبر داد و 
گفت: در حال حاضــر قیمت هر کیلو قارچ درب 
مزرعه ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان است که با این وجود 

حاشیه سود تولیدکننده کمتر از ۱۰ درصد است 
که اگر افزایش قیمت نداشته باشیم، تولیدکننده 

دچار مشکل خواهد شد.
این مقام مســئول با انتقاد از عرضه قارچ فله 
با نرخ ۵۰ هزار تومان در خرده فروشــی ها بیان 
کرد: گرچه در ایام کرونا، قارچ در مقایسه با دیگر 
سبزیحات در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش 
دارد، اما فروش با نرخ های ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان 
در بازار خرده فروشــی منطقی نیســت چرا که 
تولیدکننده حداکثر ۲۵ هزار تومان هر کیلو قارچ 

را عرضه می کند.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ در پایان 
از افزایش ســرانه مصرف قارچ خبر داد و گفت: 
بنابر آمار نقطه به نقطه، سرانه مصرف ۲۵ درصد 
افزایش یافته اســت که با وجود توقف صادرات 

مشکلی نداریم.

 قیمت کره آزاد شد
بر اســاس تصمیم امــروز کارگروه 
تنظیم بازار با توجه به برداشته شدن ارز رسمی 
وارداتی کره قیمت گذاری تثبیتی )مصوب( این 

محصول نیز برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم بر اساس جلسه 
امروز کارگــروه تنظیم بازار کره پاســتوریزه از 
لیست کاالهای مشمول قیمت گذاری دستوری 

خارج شد. 
در مصوبه کارگروه تنظیم بازار آمده اســت: با 
توجه به تغییر نــرخ ارز اختصاصی برای واردات 
کره از گروه یک اولویت ارزی بــه گروه دو )ارز 
نیمایی( و اتمام موجودی کره های وارد شده با ارز 
رسمی )۴۲۰۰ تومانی(، از آنجایی که اقالم گروه 
دو مشمول قیمت گذاری تثبیتی نمی باشد مقرر 
شد واحد های تولید کننده کره نسبت به تعیین 
قیمت با رعایــت ضوابط قیمت گــذاری هیات 

تعیین و تثبیت قیمت ها اقدام نمایند.
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 برخالف اعالم قبلی/ به 
دستور ستاد تنظیم بازار 

افزایش قیمت شیرخام به ۴۵۰۰ 
تومان

علی رغم توافق بر روی قیمت شیرخام ۴۱۵۰ 
تومانی، ســتاد تنظیم بازار قیمت شیرخام را به 

۴۵۰۰ تومان افزایش داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبری صنعــت غــذا 
و کشــاورزی، پیش از این طــی توافق صورت 
گرفته میان دو تشــکل لبنی، سازمان حمایت ، 
معاون امور دام وزارت جهاد کشــاورزی ومعاون 
بازرگانی وزارت جهادکشاورزی قیمت شیرخام 
۴۱۵۰ مشخص شد ولی ستاد تنظیم بازار قیمت 
شــیرخام را به ۴۵۰۰ تومان به ازاء هر کیلوگرم 

درب دامداری افزایش داده است.

 انقالب در صنعت خشک 
کردن میوه ها با فناوری “باد 

یونی”
اســتفاده از “باد یونی”)ionic wind( برای 
خشک کردن میوه ها باعث صرفه جویی در انرژی و 
حفظ مواد مغذی میوه ها می شود و می تواند تحول 

بزرگی در این صنعت ایجاد کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، وقتی به 

فرآیندهایی فکر می کنیم که می توانند از پیشرفت 
تکنولوژی پیشرفته بهره مند شوند، خشک کردن 
میوه اولین چیزی نیست که به ذهن خطور می 
کند. با این حال، مشخص شده است که استفاده 
از “باد یونی” برای خشــک کردن میوه ها باعث 
صرفه جویی در انرژی و حفظ مواد مغذی میوه ها 
می شود. برای اکثر ما استفاده از گرما ممکن است 
یک انتخاب آشکار برای خشک کردن میوه ها به 
نظر برسد، اما متأســفانه قرار گرفتن میوه ها در 
معرض دمای باال، طعم آنها را کم می کند و مقدار 

زیادی از مواد مغذی آنها را نیز از بین می برد.
به همیــن دلیل، تولیدکننــدگان مواد غذایی 
معموالً از فرآیند “خشــک کردن غیر حرارتی” 
برای این کار استفاده می کنند که در آن، پنکه ها 
هوای غیرگرم را از میوه ها می گذرانند تا رطوبت 
موجود در آنها را به تدریج تبخیر کنند. این روش 
تقریبا عطر و طعم و مواد مغذی میوه ها را دست 
نخــورده باقی می گذارد، اما مــدت زمان زیادی 
طول می کشــد و از انرژی زیادی نیز اســتفاده 
می کند. بنابراین دانشمندان موسسه تحقیقاتی 
“امپا”)Empa( در سوئیس به دنبال جایگزینی 
برای این پنکه های پرمصــرف افتادند و به یک 
فناوری موسوم به “باد یونی” رسیدند. برای درک 
نحوه کار این روش، ابتدا باید در نظر بگیرید که 
هوا از گازهایی مانند اکسیژن، کربن دی اکسید 
و نیتروژن تشکیل شــده است. اتم های تشکیل 
دهنده هر یک از مولکول های گاز به نوبه خود از 
الکترون های دارای بار منفی و پروتون های دارای 

بار مثبت تشکیل شده اند.
هنگامی که یک ســیم معلق با ولتاژ باال با بار 
مثبت باردار می شــود، الکترون ها به سمت آن 
کشیده می شــوند، در حالی که پروتون ها دفع 
می شوند. در واقع، الکترون ها از مولکول های گاز 
مجاور جدا شده و پروتون ها را ترک می کنند. در 
نتیجه، مولکول هــای گاز فقط بار مثبت خواهند 
داشت. بنابراین از سیم دور می شوند و به سمت 
یک جمع کننده زمینی که در زیر آن قرار دارد، 
حرکت می کنند. در حالی که آنها در حال رفتن 
به سمت جمع کننده هســتند، با مولکول های 
گاز خنثی برخورد می کنند و آنها را نیز به همان 
سمت می فرستند و تمام حرکت این مولکول های 
متحرک در نهایت منجر به ایجاد یک باد می شود 

که آن را “باد یونی” می نامند.
دانشــمندان در مطالعات قبلی با اســتفاده از 
فناوری “باد یونی” برای خشــک کردن میوه ها 
موفقیت محدودی داشتند. اما این بار، محققان 

دانشــگاه “داالهوی” کانــادا یک قــدم اضافی 
برداشــتند و میوه ها را به جای قــرار دادن در 
یک ســینی غیرقابل نفوذ، روی یک توری فلزی 
گذاشتند. این کار تفاوت بزرگی ایجاد کرد، زیرا 
رطوبت اکنون می توانــد از همه طرف های میوه 
تبخیر شــود و باعث شــود دو برابر سریع تر و به 

صورت یکنواخت تری خشک شود.
روش “باد یونی تقویت شده با توری” هنگامی 
که با روش های مرسوم خشک کردن غیر حرارتی 
مقایسه می شود، بسیار ســریع تر است، به عالوه 
اینکه میوه را به طور مساوی و متعادل خشک می 
کند و مواد مغذی میوه ها را بیشتر حفظ می کند 
و کمتر از نصف روش قبلی انرژی مصرف می کند.

 امید به جهش بزرگ 
صادراتی زعفران با پایان 

کرونا/ احتمال از دست رفتن بخشی 
از تولید با کاهش دما و بارندگی

یک عضوی شــورای ملی زعفران با اشــاره به 
کندی صادرات این محصول در پی شیوع ویروس 
کرونا در جهان، گفت: کندی صادراتی خالء قابل 
توجــه ای را در بازار کشــورهای مصرف کننده 
ایجاد کرده اســت کــه انتظار مــی رود با پایان 
یافتن بیماری کرونا شاهد جهش بزرگ صادراتی 
زغفران برای پر کردن خالء به وجود آمده باشیم.
به گزارش ایلنا؛ علی حسینی شرایط بازار داخلی 
زعفران را متعادل ارزیابی کرد و گفت: پس از آنکه 
جهاد کشاورزی سازمان تعاون روستایی را مکلف 
به خرید حمایتی زعفران کرد بازار آن به تعادل 

نسبی رسیده است.
وی ادامه داد: با رســیدن به اوج تولید زعفران 
شاهد افت شدید قیمت این محصول بودیم که با 
اعالم قیمت مصوب از ســوی تعاون روستایی بار 

دیگر بازار به تعادل رسید.
به گفته حســینی؛ در حال حاضر هر کیلوگرم 
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زعفران پوشال ۱۱ میلیون تومان و هر کیلوگرم 
نگین زعفران ۱۳ میلیون تومان با نوســان یک 
میلیون تومانی از کشــاورزان خریداری می شود 
که نزدیک به قیمت های مصوب ســازمان تعاون 

روستایی است.
وی درباره بازار خارجی زعفــران نیز گفت: به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا صــادرات به کندی 
انجام می شود و این امر موجب خالء در بازارهای 

کشورهای هدف صادراتی شده است.
حسینی پیش بینی کرد: با پایان بیماری کووید 
– ۱۹، شاهد جهش بزرگ صادراتی برای رفع این 

خالء و پاسخ به عطش بازار مصرف باشیم.
این عضو شورای زعفران با اشاره به کاهش دما 
و آغاز بارندگی در بیشتر استان های کشور گفت: 
احتمال از دست رفتن بخشی از تولید زعفران یا 
از دست رفتن کیفیت زعفران های باقی مانده بر 
مزارع با کاهش دما و بارندگی در کشــور وجود 
دارد. حسینی در پاسخ به این پرسش که میزان 
تولید زعفران در ســالجاری به چه میزان خواهد 
رسید، گفت: تا پایان فصل برداشت کمتر از ۲۰ 
روز باقی مانده اما با توجه به تاثیرپذیری محصول 
از شــرایط آب و هوایی، نمی تــوان به طور قطع 

میزان تولید را اعالم کرد.
وی سطح زیر کشــت زعفران در کشور را ۱۲ 
هزار هکتــار عنوان کرد که در شــرایط معمول 
به طور متوســط از هر هکتار آن ۳ تا ۴ کیلوگرم 

برداشت می شود.

 افزایش ۵ درصدی صادرات 
محصوالت شیرینی و شکالت 

و فرآورده های غالت
مدیرکل دفتر هماهنگــی صادرات محصوالت 
کشاورزی و صنایع تبدیلی گفت: در ۷ ماهه سال 
جاری صادرات محصوالت عمده شیرینی، شکالت 

و فرآورده های غالت نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر ارزشــی ۵ درصد و به لحاظ وزنی 

۱۳ درصد افزایش داشته است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
از ایلنا؛ محمود بازاری با اعــالم این خبر اظهار 
داشت: با توجه به اهمیت محصوالت این صنعت 
در سبد صادرات غیرنفتی کشور، می توان با اتخاذ 
سیاست های هماهنگ در حوزه مدیریت صادرات 
غیرنفتی و رفع موانع بر سر راه بنگاه های صادراتی 
از جمله ورود موقت مواد اولیه، تامین مواد اولیه، 
نقدینگی و ســرمایه در گردش به عملکردهای 

باالتری در صادرات این محصوالت دست یافت.
وی افزود: به دلیل وجود ظرفیت های خالی در 
بخش تولید، ارزش صادرات این محصوالت طی 
ســال های اخیر بین ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیون دالر 
بوده که با برنامه ریزی جهت تکمیل ظرفیت های 
خالی، تسهیل ورود موقت مواد اولیه و همچنین 
انعقاد توافق نامه های تجارت ترجیحی با بازارهای 
هدف می توان به هــدف ۱ میلیارد دالر صادرات 

ساالنه رسید.

 انجمن صنفی صنایع روغن 
نباتی ایران: مخالف فروش 
اجباری سایر کاالها با روغن نباتی 

هستیم
انجمن صنفی صنایــع روغن نباتی ایران اعالم 
کرد: صنعت روغن نباتی با فروش اجباری سایر 
کاالها همراه با روغن نباتی مخالف است و آن را 

خالف قانون می داند.
بــه گزارش پایــگاه خبری صنعــت غــذا و 
کشاورزی، به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی 
صنایع روغن نباتی ایران، محمد قاجاریه بازرس 
انجمن صنفی صنایع روغــن نباتی ایران ضمن 
بیان مطلب فوق افزود: متاسفانه طی هفته های 
اخیر و پس از بروز التهــاب در بازار روغن نباتی 

برخی شرکت های پخش و توزیع کنندگان مواد 
غذایی در اقدامی فرصــت طلبانه فروش روغن 
نباتی به مراکز عرضه و مصرف کنندگان را منوط 
به خرید  برخی محصوالت نظیر رب، تن ماهی، 

کیک و.. کرده اند.
وی افزود: کارخانجات روغن نباتی هیچ نقشی 
در فروش اجباری ســایر کاالها همراه با روغن 
نباتی ندارنــد و قیمت گــذاری و فروش روغن 
نباتی توســط کارخانجات منطبق بــا قانون و 
ضوابط ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 

تولیدکنندگان است.
قاجاریــه تصریح کرد: انجمــن روغن نباتی از 
کارخانجات تولیدی روغن نباتی خواســته است 
که با فروش اجباری کاالها همراه با روغن نباتی 
توســط عوامل توزیعی به شــدت مقابله کنند و 
بســیاری از کارخانجات نیز به صورت مکتوب و 

رسمی با این موضوع برخورد کرده اند.
بازرس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی خاطر 
نشان کرد: نظارت بر توزیع و فروش مواد غذایی با 
سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق 
اصناف و سایر دســتگاه های نظارتی است و آنها 
باید برای حل این مشکل ورود کرده و با متخلفان 

برخورد کنند.

 اعالم قیمت جدید انواع 
محصوالت لبنی + لیست 

قیمت
در جلسه ای با حضور دو تشکل لبنی، سازمان 
حمایت ومعاون اموردام وزارت جهاد کشاورزی 
وهم معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی قیمت 
جدید محصوالت لبنی مورد بررسی قرار گرفت 

و تصویب شد
بــه گزارش پایــگاه خبــری صنعــت غذا و 
کشــاورزی)اگروفودنیوز(، مهندس علی احسان 
ظفری در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در نشست 
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مذکورکه با حضور دو تشکل صنفی لبنی )اتحادیه 
تعاونی فراورده های لبنی کشور و انجمن صنفی 
صنایع لبنی ایران( ،دو تشکل دامپروری،معاونت 
دام وزارت جهــاد کشــاورزی، معاونت بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی،نماینده سازمان بازرسی 
کل کشور، نماینده ســازمان حمایت از مصرف 
کننده و تولید کننده و سازمان تعزیرات حکومتی 
برگزار شد قیمت جدید محصوالت لبنی به شرح 

ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
قیمــت ماســت دو ونیــم کیلوگرمــی دبــه 

پرچرب۲۴۰۰۰ تومان
قیمت ماســت دو نیم کیلو گرم دبه کم چرب 

۲۱۰۰۰تومان
قیمت شیر نایلون۵۴۰۰ تومان

قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی کاپ ۱۴۵۰۰ تومان
قیمت شیر بطری کم چرب ۷۱۰۰ تومان
قیمت شیر بطری نیم چرب۷۵۰۰تومان

قیمت شیر بطری ۳درصد چربی۸۵۰۰ تومان
قیمت شیر کامل۸۶۰۰ تومان شد .

همچنین قیمت شیر خام درب دامداری ۴۱۵۰ 
تومان و به ازای هر دهم چربی باالتر از ۲/۳ درصد 
۶۰ تومان اضافه می شود و در صورتیکه کمتر از 
۲/۳ درصد چربی باشد ۶۰ تومان کسر می شود.

براساس این گزارش این تغییرات قیمت درچند 
روز آینده با نامه ایی توســط ســازمان حمایت 
از مصرف کننــده و تولیدکننده به تشــکلها ی 
مربوطه ابالغ خواهد شد و سپس تغییرات قیمت 

محصوالت لبنی قابل اجرا خواهد بود .

 اعالم آمادگی سازمان توسعه 
تجارت ایران برای پرداخت 

مشوق های صادراتی
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان 
توسعه تجارت ایران از آمادگی این سازمان جهت 
پرداخت مشــوق های صادراتی در قالب کارگروه 

مشوق های صادراتی خبر داد.  به گزارش پایگاه 
خبری صنعت غذا و کشــاورزی به نقل از روابط 
عمومی ســازمان توســعه تجارت ایران، احسان 
قمری اظهار داشــت: براساس بســته حمایت از 
صادرات غیرنفتی، شیوه نامه های اجرایی توسط 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده و با توجه 
به تخصیص بخشی از بودجه مشوق های صادراتی، 
مشوق های صادراتی مندرج در سرفصل های بسته 
حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت خواهد شد.
وی حمایت و تشویق صادرکنندگان را از جمله 
وظایف اصلی این ســازمان عنوان کرد و افزود: 
صادرکنندگان با مراجعه به پورتال سازمان توسعه 
تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir  تکمیل 
و ارسال مدارک درخواســتی را تکمیل یا ارسال 
کنند تا پس از بررســی، در خصــوص پرداخت 

مشوق های صادراتی تصمیم گیری شود.
قمری سیاســت پرداخت مشوق های صادراتی 
را ماندگاری صادرکننــدگان در بازارهای هدف 
و افزایــش کمی و کیفــی صادرات دانســت و 
مشــوق های صادراتی را متغیر اصلی در کاهش 

هزینه های صادرکنندگان عنوان کرد.

 انستیتو تحقیقات تغذیه ای در 
سازمان ملی یونسکو ثبت شد

رییس انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور، گفت: پس از اقدامات و ارتباطات 
الزم و بررسی های بعمل آمده با توجه به سوابق 
انســتیتو تحقیقات تغذیــه ای و صنایع غذایی 
کشور، این مرکز در سازمان ملی یونسکو به عنوان 
قدیمی ترین نهاد آموزشــی و پژوهشی در حوزه 

غذا و تغذیه در کشور ثبت شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
به نقل از ایسنا، دکتر جالل الدین میرزای رزاز با 
اشاره به قدمت انستیتو اظهار کرد: این انستیتو 
در سال۱۳۳۹ بر اســاس تصویب هیئت وزیران 

با نام انســتیتو خواربار و تغذیه ایران و آموزشگاه 
عالی وابســته به آن، به صورت سازمانی مستقل 
مرتبط با وزارت بهداری وقت تأســیس شد. در 
همان زمان اساســنامه  انستیتو به مجلس وقت 
ارائه و تبدیل به قانون می گردد. در سال ۱۳۷۰ 
مطابق با تحوالت و پیشرفت های جهانی و تغییر 
نگرش پژوهشی، به موجب مصوبه مجلس شورای 
اسالمی و تایید شــورای نگهبان، انستیتو به نام 
“انســتیتو تحقیقات تغذیــه ای و صنایع غذایی 
کشور” تغییر نام و به صورت مؤسسه ی علمی و 
تحقیقاتی ادامه فعالیت داد. به موجب این مصوبه، 
انستیتو بار دیگر موقعیت رسمی خود را به عنوان 
یک انستیتوی ملی با اســتقالل حقوقی و مالی 
بازیافت. میرزای رزاز افزود: تهیه و تأمین مبنای 
علمی و اطالعاتی برای کمک به سیاســتگذاری، 
برنامه ریزی و مدیریــت اجرایی در جهت تأمین 
نیازهای غذایی مردم، تأمین و ســالمت توسعه 
کشــور، تربیت متخصصین و کارشناسان مورد 
نیاز برای پیشــبرد علوم، طراحی، برنامه ریزی و 
مدیریت بخشهای فنی، علمی و اجرایی کشور در 
ابعاد تولید، تبدیل، مصرف غذا و سالمت جامعه، 
ایجاد آگاهی کافی و مســتمر عمومی به منظور 
گســترش و هدایت فرهنگ غذایی و بهداشتی 

مناسب از اهداف مهم این مجموعه هستند.
رییس انســتیتو تحقیقات تغذیــه ای و صنایع 
غذایی کشور گفت: هدف کلی برنامه های یونسکو 
که بر اساس سهیم کردن همه انسان ها در دانش 
پی ریزی شــده اســت، پیشــبرد فرهنگ، صلح 
خواهی، توســعه انسانی و توســعه پایدار است. 
طبق گزارش جهانی تغذیه در سال ۲۰۱۸، مهم 
ترین چالش های تغذیه ای حــال حاضر و پیش 
روی جهــان ما در بر گیرنده ی اشــکال مختلف 
سوءتغذیه اســت، همه میدانیم که سوءتغذیه و 
بیماری های عفونی، دو بخــش از یک چرخه ی 
معیوبند که در آن ســوءتغذیه منجر به استعداد 
ابتال به بیماریهــای عفونی و ابتال به بیماری های 
عفونی منجر به افزایش شــانس ســوءتغذیه در 
بیمار می شود. امروزه و با شــیوع پاندمی کرونا 
این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است.  بنا بر 
اعالم روابط عمومی دانشکده و انستیتو تحقیقات 
تغذیــه ای و صنایع غذایی کشــور، پیش از این 
 ،)WHO( به انتخاب ســازمان جهانی بهداشت
انستیتو تغذیه برای چهار سال آینده در حوزه ی 
علوم تغذیــه و صنایــع غذایی پایگاه منطقه ای 
همکاری ها در حوزه کشور های مدیترانه ی شرقی 

انتخاب شد.
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هشت سال پیش سیزده آبان مصادف با عید سعید 
غدیر خم، ســید آرمان رضــوی طباطبایی، یکی از 
دوستان و همکاران عزیزمان را بر اثر سانحه تصادف 

در عین جوانی از دست دادیم.
به مناسبت ســالروز وفات و به رسم یادبود از عزیز 
از دست رفته بر آن شــدیم این متن و عکسهایی از 
دوستمان را در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی و 
نشریه صنعت غذا که سید آرمان وقت زیادی را برای 

کیفیت این رسانه می گذاشت، قرار دهیم.
پیامی که دکتر محمد حســینی بنیانگذار انجمن 
علوم و صنایع غذایی ایران برای سید آرمان رضوی 

باز نشر کرد:
سالم فردا سیزدهم آبان ماه روز پرواز سید آرمان 
رضوی طبا طبایی اســت که مظلومانه پر کشید و تا 
ابد اقوام ،دوستان و آشنایان بخصوص مادر رنجدیده 
اش را عزادار نمود پیامی کــه برای چهلمین روز پر 
کشیدن این نوجوان مهربان و متین و مؤدب را هشت 
سال پیش تقدیم کردم دو باره می گذارم که آن شاهلل 

سر پیمان باشم 
آرمان عزیز، چهل روز گذشــت که ندیدمت )االن 

هشت سال شد(

آرمان من اعتقاد به اشــک ریختن نــدارم چون 
می دانم تو در بهشــت شــادانی. اما مــادر خوب و 
رنجدیده ات. خواهر کوچولو یت که هنوز. داداشــی 
داداشی می گوید و سراغ تو را می گیرد. مادر بزرگ 
و پدر بزرگت که طاقت دوری تو را نمی توانند تحمل 
کنند. پدرت و دوســتان و همکارانــت چه گناهی 
مرتکب شده بودند که تو آنها را در این مصیبت عظما 
به عزایت نشاندی.گریه من برای حال روز اینهاست 
که دوری تو برای آنها... ســخت اســت. چهل روز 
دوریت به اندازه چهل سال کذشته است. شمع روشن 

کردن برای تو خیلی زود بود.ولی تقاضای مادر مظلوم 
و رنجدیده ات را صمیمانه لبیک می گوئیم و شمع 
را روشــن میکنیم و فاتحه برای شادی روحت می 
خوانیم. نیز به مادرت میگوئیم که برای همیشه بیاد 
آرمان هستیم و به تو قول می دهیم که مادر خوبت 
را تنها نگذاریم مثل پروانه بدور شــمع وجود او می 
گردیم و قول می دهیم که جای خالی تو را برای او و 
خواهر کوچولویت تا بتوانیم پر کنیم و تو همیشه در 
زندگی ما خواهی بود ولی نمی توانم در این دل شب 
اشکی برای مظلومییتت نریزم که دست خودم نیست 

که بقول هانا کوچلو اشک خودش می آید.
باز هم با تو ســخن ها خواهم گفت. روحت شاد/ 

دکتر محمد حسینی
دوســتان و همکاران مهندس سید آرمان رضوی 
طباطبایــی در پایگاههــای خبــری اگروفودنیوز، 
ایرانفودنیوز و ماهنامه صنعت غــذا بر خود وظیفه 
میدانند تا ضمن گرامیداشــت زحمات آن مرحوم 
، به مــادر داغدیده آن گرامی خانــم مهندس آزاده 
دلســوزی عضو )هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی 
ایران( تســلیت گفته و همواره برایش آرزوی صبر و 

شکیبایی کنند.

وز از دست دادن سیدآرمان رضوی  به مناسبت سالر
دوست وهمکارمان در صنعت غذا

یم وغن ندار تا پایان سال کمبود ر
مدیرعامل روغن مارگارین:

حسن خلخالی مدیرعامل روغن مارگارین با اشاره این که 
ذخایر مواد اولیه روغن برای ماه های پیش رو کافی است گفت 

انتظار کمبود توزیع روغن در سطح کشور وجود ندارد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از دنیای 
اقتصاد، وی با اشاره به این که در سال های اخیر بازار روغن 
یکی از باثبات ترین بازارها بوده که نه با کمبود جدی روبرو 
شده و نه قیمت آن چندان جهش داشته است گفت: یکی از 
دالیل این ثبات در نبود صادرات روغن بوده است که بازار را با 
کمبود روبرو نکرده است با این حال باید از ظرفیت های تولید 

بیشتر استفاده کنیم تا بتوانیم عالوه بر تامین نیاز داخل صادرات هم انجام بدهیم.
وی با اشاره به این که مهمترین مشــکل کنونی در حوزه روغن نباتی مساله 
تخصیص ارز اســت گفت: درصد قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز در صنعت 
روغن های خوراکی از خارج وارد می شود و به همین دلیل به شدت به بهای ارز و 
موجودی ارز متکی است و در این مدت با وجود مشکالت ارزی که بخاطر تحریم 
های ظالمانه آمریکا به وجود آمــده، با تالش های وزارت محترم صنعت و بانک 
مرکزی و شرکت های همکار در صنعت روغن کشور با تمام توان همچون سالهای 
گذشته، پرقدرت سنگر تولید را حفظ کرده و نگذاشته ایم مردم عزیزمان در تامین 

این کاالی اساسی به مشکل بر بخورند.
خلخالی با اشــاره به این که در حال حاضر دولت و بانک مرکزی در تالشند تا 
بخشی از مشکالت را برطرف کنند به موضوع تهاتر ارزی با صادرکنندگانی که 

نتوانسته اند ارز خود را به کشور باز گردانند اشاره کرد و گفت 
دولت در تالش اســت تا با این تهاتر مشکل تولیدکنندگانی 
مانند تولیدکنندگان حوزه روغن را برطرف سازد.  الزم به ذکر 
است بانک مرکزی پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
ارز نیما را نیز تقبــل خواهد کرد و به این ترتیب مواد اولیه با 

قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده خواهد گرفت.  
مدیرعامل مارگارین با بیان این که اگر اتفاق خاصی نیفتد 
بازار فعال در حوزه روغن باثبات خواهد بود و با کمبود خاصی 
در این محصول روبرو نخواهیم بــود گفت: وزارت صمت در 
تالش اســت تا بازار را متعادل نگه دارد لذا این روزها ارزهای مرغوب در اختیار 
تولیدکننده قرار می گیرد و یا بازرگانی دولتی با واردات ارقام مناسب روغن خام 

در تالش است مانع از بروز نوسان در این بازار گردد.
به گفته خلخالی نسبت به یک ماه قبل نیز از منظر ذخایر استراتژیک در وضعیت 
مناسبی قرار داریم و به همین دلیل انتظار نمی رود مشکل خاصی در تولید روغن 
وجود داشته باشد. از سوی دیگر در گمرک نیز ذخایر مناسبی وجود دارد که با 

یک اراده قوی در حوزه ارز می توان آن را آزاد و به چرخه وارد کرد.
 وی با اشاره به این که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور امکان پیش بینی 
بلند مدت در هیچ صنعتی وجود ندارد گفت: لذا هر نوع برنامه ریزی بلندمدت در 
حوزه روغن نیز عملی نیست ولی  درحال حاضر در ماه های آینده وضعیت بازار 

متعادل خواهد بود.
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گفتوگو

دکتر ولی ملکی دانش آموخته مهندسی صنایع 
غذایــی از دانشــگاه تبریز اســت، همچنین وی 
مدرک کارشناسی ارشــد خود را در همین رشته 
از واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد اســالمی 
اخذ کرده اســت و دانش آموختهٔ دکتری مدیریت 

استراتژیک از دانشگاه صنایع تهران می باشد.
دکتر ولــی ملکی را از نزدیک و از ســال ۱۳۷۸ 
میشناســم زمانیکه در دانشــگاه درس تکنولوژی 
صنایع آشــامیدنی را برای دانشــجویان رشــته 
مهندســی علوم و صنایع غذایی تدریس می کرد، 
همزمان دکتر ملکی سکاندار هدایت شرکت بهنوش 
ایران بود و برند دلستر را بوجود آورد، دیری نپایید 
دلستر تبدیل به یکی از برندهای محبوب و مشهور 

و البته مانا در کشور و خاورمیانه شد .
در نشست صمیمی که با این کارآفرین برجسته 
کشور داشــتیم  از ایده ی بوجود آمدن ماءالشعیر 
های طعم دار برایمــان گفت :  وقتی من می دیدم 
در خانه ماءالشعیر را با کمی آبلیمو و شکر طعم دار 
کردند، جرقه ی تولید ماء الشــعیرهای لیمویی به 
ذهنم آمد و میدانستم که ذائقه مردم چیست، در 
کارخانه و محیط صنعتی با افزودن اسانس لیمو و ۴ 
درصد شکر ، برای اولین بار ماءالشعیرهای لیمویی 
را تولید کردیم و برای تعیین اسم هم چندین نام به 

ذهنم رسید که نهایتا ترجیح دادم کلمه دلستر که 
به زبان آذری به معنی دلپسند یا خاطر پسند است 
را انتخاب کنم. این اسم خیلی زود جا افتاد و تبدیل 
به برندی شد که هم اکنون خیلی ها ماءالشعیر را به 

اسم دلستر می شناسند .
دکتر ملکی در بخش دیگر از خاطرات خود گفت: 
وقتی دلســتر طالیی را تولید کردیم ، روی گردن 
بطری یک ورقه آلومینومی طالیــی زدیم همین 
باعث شــد به خاطر شکل ظاهری و جذاب، فروش 

خوبی از این محصول داشته باشیم.
ولی ملکی در زمانیکه مســئولیت شرکت شیشه 
و گاز را بعهــده گرفــت، محصوالت این شــرکت 
به محصــوالت مدور و محدود خالصه می شــد و 
هدفگذاری این کارآفرین و مدیر جهادی باعث شد 
که شرکت شیشه و گاز با خلق برند شوگا ، سرویس 
کامل ظروف و کریستال را در تولیدات خود داشته 
باشد. شعار ملکی »ما می توانیم« است و می گوید 
وقتی دیگران می توانند پس مــا هم می توانیم و 
باید با هدفگذاری و فکر و تالش  خواســته هایمان 

را محقق کنیم .
صحبت کردن با این کارآفرین، بسیار آموزنده بود 
گویی بیش از ۲۰ سال دوباره در سر کالس درس 
نشســته ام و اینبار درس مدیریــت، کارآفرینی و 

زندگی می آموزم.
توجه خوانندگان عزیز را بــه این مصاحبه جلب 

می کنیم:
جناب دکتر لطفا کمی از ســوابق اجرایی و 
مدیریتی خودتان بــرای خوانندگان صنعت 

غذا بفرمایید:
سال ۱۳۵۵ دانشگاه تبریز در رشته صنایع غذایی  
پذیرفته شدم با توجه به انقالب فرهنگی و تعطیلی 
دانشگاهها، در سال ۱۳۶۲ بعنوان فرهیخته ممتاز 
از دانشــگاه تبریز فارغ التحصیل شــدم و بورسیه 
گرفتم ولی بخاطر خدمت سربازی به تهران آمدم و 
همزمان در شیفت های شب زمزم مسئولیت گرفتم. 
خدمت که تمام شد مســئول صنایع غذایی جهاد 
استان تهران شدم، ســپس مدیرعامل زمزم تهران 
شدم. در سال ۱۳۷۱ به واســطه اعتصاب و خطر 
ورشکستگی در شرکت بهنوش، درآنجا حضور یافتم 
و در مدت ۸ ســال  اقدامات اساسی در آنجا شکل 
گرفت به خصوص در زمینه تولید محصوالت یکبار 
مصرف با انواع بســته بندی و طعم های مختلف. 
شرکت بهنوش به سه شرکت تبدیل شد یک واحد 
در گچساران، شــرکت بیالســو که بعنوان شعبه 
ی دوم مطرح شــد، و خود بهنوش ایران که وارد 
بورس شد. ســپس چون نیروی بنیادی بودم بنیاد 

گفتگوی خواندنی ماهنامه صنعت غذا با

دکتر ولی ملکی ، رئیس هیئت مدیره صنایع شیر ایران )پگاه(

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا     آذر ماه 99        شماره 26 دوره جدید )131(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

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

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y

31 30



مستضعفان تکلیف کرد که به شرکت شیشه و گاز 
بروم )در آنجا برند شوگا را ثبت کردم ( . مدیر نمونه 
سال ۷۹ در استان تهران شدم.  ۲ سال در دانشگاه 
آزاد ورامین، تکنولوژی صنایع آشامیدنی تدریس 
کردم. ســال ۸۳ از منطقه خودمان کاندید شدم و 
نماینده مجلس مردم مشکین شهر در مجلس هفتم 
شدم. در سال ۸۷ به صنعت خودرو وارد شدم. شش 
ســال در ایران خودرو دیزل بودم و رئیس هیئت 
مدیره چند شــرکت  بودم. دو سال هم در شرکت 
سرمایه گذاری سمند بودم. در سال ۱۳۹۵ تا خرداد 
۹۹ هم مجددا نماینده مجلس مردم در مشــکین 
شهر شــدم، اقدامات بســیار بزرگی در این زمان 
برای مشکین شــهر صورت گرفت، از جمله ایجاد 
بزرگترین پل معلق خاورمیانه و مشکین شهر جز 
شش شهر هدف گردشگری ایران شد. در حالیکه 
هیچ سردخانه و سیلو در آنجا نبود چندین سیلو، 
سردخانه در آنجا ساخته شــد. بزرگترین کارخانه 
تولید کامیون در مشــکین شــهر با باالی ۱۰۰۰ 
میلیارد توســط رئیس جمهور و با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی راه اندازی شد. و چند وقت است 
که رئیس هیئت مدیره شــرکت صنایع شیر ایران 
بعنوان نیروی رسمی سازمان گسترش نوسازی و 

صنایع ایران هستم.
حضرتعالی دوران موفقی را در شرکتهای 
مختلف و مسئولیت اجرایی داشتید و خالق 
برندهای دلستر و شوگا هستید، بعنوان رئیس 
هیئت مدیره چه برنامــه ای برای هلدینگ 

صنایع شیر ایران )پگاه( دارید؟
من فوق لیسانسم را در اولین دوره  فوق لیسانی 
که واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بر می داشت 
و فقط ۱۷ نفر پذیرفته می شد با اینکه مدیرعامل 
بودم قبول شــدم، مدرک دکتری را هم در رشته 
مدیریت اســتراتژیک  تحصیل کردم که دو سال 
هم در دانشگاه رازی اردبیل ، مدیریت و کارآفرینی 

تدریس می کردم.
ســازمان ها زمانی جوان می ماننــد که نوآوری 
داشته باشد، هر مجموعه ای از نوآوری غافل باشد 
در ادامه راه موفق نخواهد بود، با ایده های جدید و 

نوآوری می توان به این مهم دست یافت.
توجه به پرسنل به عنوان ســرمایه انسانی ) که 
پرسنل مجوعه را از خود بدانند، رابطه رهبری باشد 

نه مدیریتی )اتوکرات نباشید( بسیار مهم است.
باور من این است هیچکاری نشد ندارد. به نظر من 
تفکر نقش مهمی دارد، ایده پردازی و برنامه نویسی 

برای تحقق ایده است.
زمانی که در بهنوش رفتــم، چیزی نبود و حتی 
حقوق پرسنل را نداشت .توانستیم برای اولین بار در 
ظروف یکبار مصرف و در طعم های مختلف و بسته 
بندی جدید ورود پیدا کنیم. در صنعت آشامیدنی 
ما بودیــم و در همانجا هدف گــذاری کردیم که 
دلســتر جای باواریا را بگیرد. این است که اکنون 

شما منوی رستوران ها  را که نگاه می کنید حتی 
اگر نوشیدنی دیگر باشد نام دلستر را می بینید. این 

همان هدفگذاری است که محقق شد.
در همین صنایع شــیر هم ضمــن اینکه وظیفه 
هماهنگی در بین اعضــای هیئت مدیره و مدیران 
باالدستی و صاحبان سهام مثل صندوق بازنشستگی 
و توســعه صنعتی بهشهر برای دســتیابی به سود 
باالتــر را دارم ، از روز اول همتم را گذاشــتم در 
تحقیق و توسعه حضور پیدا کنم و کمیته ای داریم 
به نام کمیته النچ که بررســی و ارزیابی و تصویب 
محصوالت جدید اســت. در کمیته تســتینگ و 

ارزیابی هم وقت می گذارم.
اعتقــاد دارم که پــگاه بزرگتریــن واحد لبنی 
خاورمیانه است ولی پگاه می تواند در سطح آسیای 
میانه اول باشــد و حتی جهانی باشــد. بستگی به 
اینست که هدف را چه بگذاریم و برای رسیدن به 
آن نیز وقت بگذاریــم و هزینه کرده و  تبلیغ کنیم 
. یکی از ضعفهای ما  که تقصیر کســی هم نیست، 
این است که سیاستگذاری نشده، تبلیغ نمی شود، 
اولین بار که خواســتم بهنوش را بشناسانم . اول  
استندهای کوچک کنار خیابان ها را انتخاب کردم 

بعد ســمت بیل بورد رفتیم سپس 
تبلیغات تلویزیونی کردیم . باید به 

این سمت رفت. 
پگاه درســت اســت که شناخته 
شده اســت ، ولی شــرکتهایی که 
خیلی دیرتر از پگاه وارد بازار شدند، 
چه بســا  بعضی از آنهــا ۱۰درصد 
پگاه هم تولید ندارند ولی در نردبان 
تجاری وقتی که مطرح می شــوند 

نامشان جلوتر مطرح می شــود. در اصول تجارت 
اینست که در پله ی اول تا ســوم باشید حتی در 
جایزه دادن هم مــی گویند مدال طال، نقره و برنز، 
در تجارت هم اینست .شما باید اولین ها باشید چه 
بهتر که اول باشید. پگاه از لحاظ حجم اول است از 
نظر تنوع هم اول است و چه بسا از نظر بسته بندی 
هم اول باشد ولی در دید جامعه اگر شناختی هم 
باشد بیشتر شناخت قدیمی و قبلی است و شبکه 
توزیع  وسیع آن و تعداد کارخانجات آن است. ولی 
در ذهن جوانان و کسانی که تازه تشکیل خانواده 
میدهند این مسئله جا نیافتاده حاال اگر این را در 
سطح خاورمیانه، آســیای میانه و ... تعمیم دهیم. 
بنابرایــن اگر سیاســت ادامه پیدا کنــد و حضور 
مجموعه مدیریتی اینجا دوام و قوام داشته باشد، با 
این تغییراتی که صندوق تدبیر کرده که خود پگاه 
را هلدینگ کرده و از صبا جهاد جدا کرده اســت، 
این نشــان دهنده توجه آنها به این مســئله است 
و آثار خود را خواهد گذاشــت و از نظر سود دهی، 
امیدواریم ســود قابل توجهی برای سال ۹۹ برای 
صاحبان سهام داشته باشیم. شرکتهای زیانده را به 
چرخه سود دهی بازگردانیم، ۶ ماه دوم  برنامه ی 

مفصلتر و بسیار خوبی داریم ، سرمایه های انسانی 
و مدیران موفقی  داریم  بستگی دارد چه هماهنگی 
در اینجا ایجاد کنیم . ما در این سیاستگذاریها در 

اینجا تالش می کنیم.
سرانه مصرف در شیر در کشور ما چه تفاوتی 

با سایر کشورها دارد و علت آن در چیست؟
بد نیســت یک نگاهی به تعریــف جامع لبنیات 
بیاندازیم و نگاهی به خواص تغذیه ای آن داشــته 
باشــیم . اگر به بدن مان برگردیم ۷۰درصدآن آب 
است، نزدیکترین و کاملترین محصولی که با ساختار 
بدن انسان سازگاری دارد لبنیات است، هم حجم 
آب باالیی دارد، دارای اســیدهای آمینه ضروری، 
لیپید، امالح ، کربوهیدرات آن )الکتوز(، بطور کل 
هیچ محصولی را نمی توان پیــدا کرد که ویژگی 
شیر را که همخوانی بیشتری با  ساختار بدن انسان  
داشته باشد ، یافت. در آبمیوه ها و در یک بعد مثال 
در آب پرتقال ویتامین ث ومواد سلولزیٍ بیشتری 
دارد، مواد  قند بیشتری دارد ولی آیا پروتئین دارد 
؟ برای همین فواید است که خداوند درآیات قرآن 
اشــاره به این ماده غذایی دارد که به عنوان مایع 

مصفا و گوارا به آن اشاره شده است .
همانگونه که بچه تا دوســالگی 
تنها با شــیر مادر کــه کاملترین 

غذاست زندگی می کند. 
همیــن االن در نقاطــی کــه 
لبنیات  بیشترمصرف می کنند از 
زندگی سالمتر و چهره ای شفاف 
تر برخوردارند، چراکه شــیر زود 
جذب، زود هضم است . پس ما اول 
باید بدانیم لبنیات چیســت و چه 
خاصیتی دارد ؟ طول عمر را زیاد می کند چرا که 
عالوه بر داشتن مواد مغذی و مفید برای بدن، مواد 
زائدی ندارد که در بدن توده های خاص ایجاد کند. 
شیر و فرآورده های آن رشد را باال می برد، با داشتن 

کلسیم جلوگیری از پوکی استخوان می کند.
همه ی مشتقات شــیر نیز خواص خود را  دارند 
بعنوان مثال کشک، آب پنیر هرکدام خواص مفید 

و منحصر به فرد خود را دارند. 
در گذشته و در کشور ما شیر بیشتر مصرف می 
شد  چرا که در آن زمان زندگی بسیاری از مردم از 
نگه داشتن حیوانات اهلی و استفاده ازشیر و لبنیات 
می گذشت ولی با صنعتی شدن و شهر نشینی به 

تدریج  مصرف شیر کم شد. 
در کشور ما متاسفانه ســرانه مصرف ۱۹۰ گرم 
اســت ولی در جهان باالی ۴۴۰ گرم است یعنی 
نســبت به دنیا ۲۵۰ گرم کمتر مصرف می شــود 
. شــاید خیلی ها فکر کنند دلیل آن کمبود شیر 
اســت ولی به نظر من اینگونه نیست. شیر تبدیل 
به فرآورده های دیگر می شود و مصرف می شود . 

مسئله بیشتر فرهنگی اســت و در این خصوص 
فرهنگسازی باید صورت پذیرد. بعنوان مثال پنیر 

از تولید اولین آشامیدنی 
در ظــروف یکبار مصرف 
در کشــور تا ایجاد بزرگ 
ترین پل معلق خاورمیانه 
در مشکین شهر و تبدیل 
این شهر به منطقه صنعتی 

و گردشگری در ایران
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گفتوگو

را بعنوان  صبحانه مصرف می کنیم ولی در گذشته 
خیلی از خانوارها  شــیر را گرم می کردند و تیلیت 
می کردند  بعنوان صبحانــه مصرف می کردند که 

خیلی هم گواراست.
جهش تولید و کرونا چه تاثیری داشته

من چــون در صنایع دیگر هم بــوده ام، ممکن 
است یک عده در عالم سیاســت گروهها هم دیگر 
را می زنند، یک عده می گویند تحریم ها اثر ندارد 
و گروهی می گوید دارد. هر کس می گوید ندارد، 
خودسانسوری می کند. تحریم از اسمش مشخص 
است یعنی از مبادی ورودی نمی توانید نیازمندی 
های داخلی کشورتان را وارد و تامین کنید ، حتی 
صادرات یعنی بتوانید هــم صادر کنید نمی توانید 
منابع مالی را وارد کنید. مشخص است که تحریم 
اثر خود را می گذارد. منتها در صنعت ما کمتر اثر 
دارد برای اینکه صنایع ما وابســتگی کمتری دارد. 
در مورد نهاده ها اثر می گذارد که آن هم در داخل 
ایران قابل وصول است. در این دو سه مورد به لطف 
خدا و برنامه ریزی انجام شده یکی گندم است که 
مردم نان نداشته باشند بســیار مشکل است. این 
سدها و کشت هایی که صورت گرفته کمک شایانی 
کرده است و کمبودی احساس نمی شود وگرنه در 
کشور کره شــمالی مجبور به کشتار سگ ها برای 
تغذیه شــده اند . در مورد لبنیات هــم اگر اجازه 
بدهند می توانیم صادر کنیــم به طوریکه خامه تا 
این اواخر صادر هم میشد که جدیداً جلویش گرفته 
شده است.  ما زمینه های خوبی داریم البته تعجبم 
در اینجاست که چرا شــرکت های سرمایه گذاری 
در زمینه پرورش دام اقدام نمی کنند. به طوریکه 
االن دامدار برایش نمی صرفد که با توجه به گرانی 
نهاده ها پرورش دام را انجام دهند . چرا که قیمت 
گوشــت کیلویی باالی صد تومان است ولی قیمت 
گاوه زنده ســی هزار تومان نیست یعنی یک سوم 
قیمت در حالیکه باید به طور نرمال نصف آن باشد، 
یعنی باالی پنجاه تومان. علوفه و نهاده ها هم قیمت 
باالیی دارند و دامدار متحمل ضرر و زیان می شود، 

بگذریم پــرورش برخی دام ها بــه وضعیت بارش 
بستگی دارد . ولی برای پرواری ها نمی صرفد. علی 
الرغم اینها اعتقادم بر این است که شرکتهایی که 
در بخش سرمایه گذاری رسالت دارند باید نسبت 
به ســرمایه گذاری در ارتباط با دام های گوشتی و 
شــیری اقدام کنند که زمینه ی صادراتی آن برای 

کشور فراهم شود.
حضرتعالی مدتی دبیرکل فراکسیون صنایع 
غذایی مجلس بودید و عــالوه بر حضور در 
بخش صنعت با مســایل سیاسی نیز دست و 
پنجه نرم کردید، اگر االن مسئولیتی در دولت 
داشتید و عضو کابینه بودید با علم به اینکه 
متخصص صنایع غذایی  هستید و مشکالت 
کنونی صنعت غذا را می دانید برای این صنعت 

چه تصمیماتی را می گرفتید؟
فراکسیون صنایع غذایی در مجلس هفتم با حضور 
تعدادی از افراد از جمله آقایان مثل دکتر حسینی، 
دانش منفرد و چند نفر از نمایندگان مجلس شکل 
گرفت و برایش وقت می گذاشتند . یعنی فراکسیون 
صنایع غذایی جلساتی و نشستهایی را با هدف رفع 
مشکالت مجلس با دولت می گذاشت  و موضوع را 

در کمیته های مختلف بررسی می کرد.
 بعد از آن  من مدتــی در صنعت دیگر )خودرو( 
فعالیت داشتم  و اعتقادم بر این است که فراکسیون 
ها و کمیسیون ها  باید فعال باشند.  ولی اینکه تفکر 
بر این باشــد که در دولت وزیر می تواند هرکاری 
بکند، اشــتباه اســت، بعنوان مثــال در زمینه ی 
صنعت خودرو یک زمانی تصمیم گیری شد واردات 
به کل قطع شود و قیمتگذاری طور دیگری  باشد، 
وزیر کاری نمی تواند بکنــد.  حاال در مورد صنایع 
لبنی ، یک تصمیمی گرفته می شود، وزیر مربوطه 
به تنهایی چکار می تواند بکند؟ فقط می تواند دفاع 
کند.  اینطور که اختیار صد درصدی داشته باشد، 
نیست. مخصوصا در زمان اولویتها موضوع فرق می 
کند بعنوان مثال دارو الویت اول در کشوراست که 
مثال در تامین واکسن آنفوالنزا با مشکل مواجهیم. 

اولویتهای بعدی ما اینســت که صنایع خوابیده را 
فعال کنیم که تولیدمان باال بــرود، نیاز به واردات 
ماشین آالت اســت، پول نمی توانیم تخصصیص 
دهیم ، ارز نمی توانیم بیاوریم. در زمان بحرانی یا 
جنگ اقتصادی باید متناســب با این شرایط بحث 

کرد. 
ولــی در روال عادی  وزیر هم اختیــارات دارد و 
هم در توســعه می تواند قدم اساسی بردارد و هم 
در سیاســتگذاریهای آتی نیم قرن آینده. االن ما 
هشتاد میلیون جمعیت داریم اما در سی سال آینده 
صد و بیست میلیون نفر جمعیت خواهیم داشت، 
متناسب با آن برنامه ریزی کردیم؟ اینها را باید در 

نظر گرفت.
حضرتعالــی بعنوان فردی که هم اســتاد 
دانشــگاه بوده و هم در صنایــع مختلف 
مسئولیت داشت رابطه صنعت و دانشگاه  را 
چگونه ارزیابی می فرمایید ؟ آیا این مسئله در 

حد شعار نیست؟
رابطه صنعت با دانشــگاه باید کمــی فرق کرده 
باشــد، اکنون به دانــش بنیان ها بیشــتر بها می 
دهند، باالخره یک معاونتی در ریاســت جمهوری 
ایجاد شده اســت و صندوقی دارد و همین بخشی 
از نیازمندی ها را برآورده کرده اســت. ولی بخشی 
ساختاری است سیستم مدیریتی جهان سوم خاص 
اســت و برای تحقیق و توسعه بودجه نمی گذارند، 
مشــکل اینجاســت. بعنوان مثال در کشــورهای 
پیشرفته ۴درصد از بودجه را برای تحقیق و توسعه 
می گذارند، ما در ایران ۰/۲۵ درصد که آن هم نمی 
گذارند و وقتی تنگنا قــرار میگیریم آن بودجه هم 

تحقق پیدا نمی کند. 
دانشگاه نیز باید از بودجه تحقیق و توسعه استفاده 
کند و وقتی بودجه ای در این زمینه نباشــد کاری 
نمی شود . اینهاست که در جهان سوم برای آموزش 
و تحقیق و توســعه بودجه کم گذاشته می شود و 
روابط بر ضوابط چیره میشــود. یک زمان مشاهده 
می شــود برای جایی که خیلی نیاز نیست بودجه 
می گذارند ولی برای اینجا خیر. نســبت به بخش 
های دیگر نیز دیر بازده است .چون دیر بازده است 
کم توجه میشود چون چه در دولت و مجلس بیشتر 

دنبال شعار و طرح های زود بازده هستند.
نقش فضای مجازی و رسانه های تخصصی 
را در حمایت از صنعت غــذا و جلوگیری از 

هجمه ها چگونه ارزیابی می کنید؟
فضای مجازی تا حدودی نقش رسانه  ی  چاپی 
را کم کــرده مثال گروههای مختلــف برای اطالع 
رسانی است ولی حیف است که مسائل نوشتاری را 
کنار بگذاریم. محتویات فضای مجازی آنی است و 
سریع فوروارد میشود حتی اگر جایی ذخیره کنند 
از ذهن ها پاک میشــود. ولی نشــریات تخصصی 
حتی تا یکسال اثر بخشی دارند و قدرت ماندگاری 

بیشتری دارند.
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مهندس احمد فتح الهی گفت : انتخابات آمریکا در میان 
مدت و بلند مدت تثیر زیادی بر اقتصاد کشــور نخواهد 

گذاشت.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا ، نایب رئیس 
انجمن علوم و صنایع غذایی کشور در گفتگو با خبرنگار ما 
در خصوص تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد و تولید کشور 
گفت : نتیجه انتخابات آمریکا اثــر روانی وکوتاه مدت بر 
اقتصاد ایران داردو اما تاثیر بلنــد مدتی در اقتصاد ایران 
نخواهد گذاشت.اما اگر دموکرات ها به رهبری بایدن پیروز 
انتخاب لقب بگیرند احتمال اینکه ایاالت متحده به برجام 
برگردد زیاد خواهد بود و ممکن است از فشار حداکثری 
بر ایران دســت بردارد واحتماال تحریم های ظالمانه این 
کشور علیه کشــورمان کمتر شود و شرایط کنونی کشور 

نیز بهبود یابد.
مهندس فتــح الهی افــزود :اگر دونالــد ترامپ پیروز 
انتخابات شــود وضع موجود بدتر خواهد شد مگر ایران 
سیاســتش را تغییر دهد،چون طبق ادعای ترامپ بعد از 
انتخابات ایران را تحت فشــار بیشتری خواهد گذاشت و 

پشــت میز مذاکره خواهد کشــاند . همچنین با پیروزی 
جمهوری خواهان حلقه ی تحریم ها تنگ تر خواهد شد 

و باعث بسته ماندن ارتباط اقتصاد ایران با دنیا می شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران در ادامه گفت 
:انتخابات آمریــکا در کوتاه مدت روند بازار ارز،ســکه و 
طال و همچنین بورس را تحت تاثیر قــرار می دهد ولی 

در میان مــدت و بلند مدت تغییری در شــرایط 
اقتصادی کشــور ایجاد نمــی کند. چرا که 
مشکالت اقتصادی ایران از عوامل بسیاری 
تاثیرمی گیرد و ما در زیرساختهای کشور 

مشــکالت فراوانی داریم. وی در پایان 
گفت:ایران باید رفتارش را در سیاست 
خارجی تغییر دهد و در داخل باید از 
متخصصین امر استفاده نماید و زیر 
ساخت های کشــور را درست کند 
و بروکراسی اداری را کاهش دهد تا 
در بهبود اقتصاد کشور و روند تولید 

موثر باشد.

یکا تنها در کوتاه مدت  نتایج انتخابات آمر
در تولید و اقتصاد کشور موثر است

یرساخت ها باید درست شود برای اصالح اقتصاد ز

نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران: 

تقاضا ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافت
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت اظهار داشت: تقاضا بین ۳۰ تا ۳۵ درصد 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش پیدا کرده است. از سال گذشته دو مرحله نیز افزایش 

قیمت داشتیم که در مجموع حدود ۳۰ درصد می شود
حمیدرضا کمال علــوی، دبیر انجمن صنفــی تولیدکنندگان ماءالشــعیر و مالت در مورد 
وضعیت بازار اظهار داشت: مصرف ماءالشــعیر به خاطر قیمت و وضعیت اقتصادی کم شده و 
تقریبا از سبد مصرف خانوار در حال حذف است. مردم نهایتا بتوانند مواد مصرفی اولیه خود را 
تامین کنند و دیگر برای اینگونه  اقالم هزینه نمی کنند. وی درباره میزان کاهش تقاضا برای 
ماءالشعیر تصریح کرد: بین ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل تقاضا کاهش پیدا 
کرده است. از سال گذشــته دو مرحله افزایش قیمت داشتیم که در هر مرحله حدود ۱۰ الی 
۱۵ درصد افزایش یافته که در مجموع حدود ۳۰ درصد است. کمال علوی در پایان با اشاره به 
مشکالت تولیدکنندگان این حوزه گفت: مشکل اصلی تولیدکنندگان تامین مواد اولیه است، 
چراکه نقدینگی آنها پایین آمده و خیلی از مواد اولیه ما هم وابسته به صادرات است. به همین 
دلیل افزایش بی رویه نرخ ارز به شدت تولیدکنندگان را اذیت کرده و تولیدکنندگان در تامین 

مواد اولیه به مشکل برخورده اند.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت ماءالشعیر در یکسال
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دلیل انتخابسمتنام و نام خانوادگی برگزیدهرتبه

همانطور که خوانندگان عزیز و محترم ماهنامه صنعت غذا استحضار دارند آقایان غالمعلی سلیمانی بنیانگذار گروه صنایع غذایی 
کاله، مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر ، فردین عالیزاد بنیانگذار گروه صنعتی عالیفرد )سن ایچ(، احمد فتح اللهی رئیس 
هیئت مدیره سبزی ایران ، احمد صادقیان مدیرعامل شرکت تک ماکارون ، مهدی کریمی تفرشی مدیر عامل مجتمع صنایع غذایی 
گلها، علی شــریعتی مقدم مدیر عالی گروه بین الملل نوین زعفران، بزرگمهر دادگر مدیر عامل شرکت دوشه آمل، صمد رسولوی 
بنیس مدیر عامل شرکت درنا و عبداهلل قدوســی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه( به ترتیب به عنوان شخصیت صنعت 
غذای سال های ۸۹ تا ۹۸ برگزیده شدند. امسال هم این ماهنامه قصد دارد باز هم از نظرات شما بزرگواران بهره جوید و شخصیت 
برتر صنایع غذایی در سال ۱۳۹۹ را معرفی نماید. لذا از شما در خواست می شود تا فرم زیر را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال نمایید.

آخرین مهلت ارسال : 1 اسفند 1399 - شماره واتساپ  0935٧983310

تبصره ۱:جدول فوق شامل سه انتخاب می باشد که انتخاب اول ۱۰ امتیاز ،انتخاب دوم ۷ امتیاز و انتخاب سوم ۵ امتیاز محاسبه
خواهد شد.بنابراین در انتخاب های خود دقت الزم را مبذول فرمایید.

تبصره ۲: به فرم هایی که پس از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۹ ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور
به ترتیب حروف الفبا

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

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

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

نام و نام خانوادگی پرکننده فرم:
میزان تحصیالت:

شغل:
امضاء: شماره تماس:         

انتخاب شخصیت صنعت غذای سال 1399
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جناب آقای مهندس قدوســی یکی از مدیران موفق و توانمند صنعت لبنیات کشــور هستند. چون صنایع شــیر ایران در اکثر استانهای ایران خصوصاً 
مناطق محروم کارخانجات لبنی دارند و جذب شیر باالیی انجام می دهند، به تولید این کشور خدمت می کنند و کمکی هم به صنایع لبنی و هم صنعت 
دامپروری کشــور هستند و اشتغالزایی باالیی دارند. از موقعی که ایشان مدیر عامل صنایع شیر ایران شدند در بحث صادرات محصوالت لبنی بسیار فعال 

و کوشا هستند و بسیار خوب کار میکنند.

احمد مقدسی ، رئیس انجمن گاوداران ایران :

جناب آقای مهندس قدوسی فردی منطقی و کارشناس هستند که در اظهارنظرهای خود جانب حق را می گیرند. از زمانی که ایشان مسئولیت صنایع 
شــیر ایران را بر عهده گرفته اند تعامل کارخانجات لبنی پگاه با دامداران ما بهتر شده اســت و به خصوص فاصله پرداخت بهای شیر دامداران نسبت به 

گذشته کاهش پیدا کرده است.

سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور:

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا

شخصیت صنعت غذای 
سال 9۷

غالمعلی  سلیمانی 
شرکت کاله 

شخصیت صنعت غذای 
سال 89

مرتضی سلطانی
شرکت زر ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 90

فردین عالیزاد 
شرکت سن ایچ 

شخصیت صنعت غذای 
سال 91

احمد فتح الهی
 شرکت سبزی ایران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 9۲

مهدی کریمی تفرشی 
شرکت گلها 

شخصیت صنعت غذای 
سال 94

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 95

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

همان طور که خوانندگان محترم ماهنامه صنعت 
غذا مستحضر هستند امسال نیز مانند سال 

گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید. 
این شخصیت نمونه عبدالله قدوسی، 

مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( 
می باشد. نظرات تنی چند از اهالی صنعت غذا 

درباره ایشان را می خوانیم:

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 98
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خبـر

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

تحریریه نشریه اطالع دهند .

ــ هـای اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

تیم والیبال لبنیات هراز آمل، با ترکیب از جوانان مستعد و ملی پوشان باتجربه، توانسته در لیگ برتر والیبال ایران خوش بدرخشد و رقیبی قابل باور، برای مدعیان 
قهرمانی شود.

به گزارش کارآفرینی و صصنعت غذا، مهندس بزرگمهر دادگر با »لبنیات هراز آمل« در کنار حمایت از ورزش کشتی، این بار پرچم والیبال استان مازندران را با 
تیم لبنیات هراز برافراشته است.

گفتنی است تیم والیبال لبنیات هراز آمل، با هدایت بهروز عطایی و مهران زارع و احمد فتاح با تجربه به عنوان کمک مربی، آنالیزوری حسین خوریانی )آنالیزور 
تیم ملی والیبال ایران( و به سرپرستی محمد شعبانپور پنجه طالیی والیبال شهر آمل، توانست عملکرد قابل قبولی از زمان شروع لیگ برتر داشته باشد.

همچنین نباید از نقش مهم بازیکنان با تجربه تیم لبنیات هراز در این عملکرد قابل قبول گذشت. بازیکنانی همچون عادل  غالمی، حمزه زرینی، رضا قرا، عبدالرضا 
علیزاده و شهروز همایونفر که توانسته اند با روحیه و عملکرد باالی خود، جوانان مستعد تیم را تشویق به انجام هرچه بهتر تمرینات تحت هدایت کادر فنی کرده و 

کیفیت تیم والیبال لبنیات هراز را روز به روز افزایش دهند.
بدون شک جوانانی همچون علی رمضانی، امین علوی، افشــین فتاح، رافع طبری، مرصاد آقاجانی، محمد کاظم غفاری، عرفان جاللی نژاد و مبین مظلوم آینده 

سازان والیبال شهر آمل و همچنین تیم والیبال لبنیات هراز خواهند بود.
امیدواریم لبنیات هراز آمل به عنوان تنها نماینده صنایع غذایی کشور و سفیر سالمتی در لیگ برتر والیبال ایران، با حمایت دوستداران سالمتی و ورزش عملکرد 

موفقی را در سال اول حضور برجای گذارد.

سروقامتان هراز، 
سفیران سالمت در لیگ 

برتر والیبال ایران
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از بانوی کارآفرین برتر، دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی مدیرعامل شــرکت تک 
ژن زیست و رئیس هیئت مدیره شتابدهنده الکتوویژن تقدیر کردند.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ، زنان کارآفرین برتر در حوزه ایجاد اشتغال و خلق ارزش افزوده توانمندی های خود را در حضور سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری و معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ارائه کردند و تقدیر شدند.

در این نشســت بانوانی که در عرصه کارآفرینی نقش آفرین بودند به صورت حضوری و مجازی لوح تقدیر خود را از معاون علمی و فناوری و معاون امور زنان و 
خانواده رییس جمهوری دریافت کردند.

بر اساس این گزارش،هدف از این رویداد، حمایت از بانوانی است که در شرایط دشوار با سربلندی مسیر پیشرفت و تعالی را طی می کنند. بخش دیگری از این 
مراسم، گفت وگوی بانوان کارآفرین و معرفی توانمندی ها و دستاوردهایشان به معاونان رییس جمهوری بود.

تقدیر معاون رئیس جمهور از 
دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی 
به عنوان بانوی کارآفرین برتر

خط تولید کشک صنعتی و پنیر اولیه در شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس، با نماد »غفارس«، افتتاح شد .
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، با افتتاح این پروژه هاعالوه برتنوع درصادرات پنیر ، 
روزانه، ۲ تن به حجم صادرات این محصول افزوده شد. افزایش روزانه تولید کشک از ۱ به ۷ تن و افزایش دریافت روزانه ۳۰ تا ۵۰ تن شیرخام، از دستاوردهای دیگر 
این پروژه هاست. در مراسم افتتاح این خطوط تولید، رئیس مجمع نمایندگان شیراز و زرقان و مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری استاندار فارس، حضور داشتند.

برای بهره برداری این پروژه ها، ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
در مراسم افتتاح، محمد بزم آراء مدیرعامل پگاه فارس، هم ضمن ارائه دستاوردهای شرکت خواستار رفع موانع پیش روی تولید شد.

جعفرقادری،رئیس مجمع نمایندگان شیراز و زرقان، نیز تصریح کرد: مجلس توان خود را جهت رفع موانع و حمایت از تولیدکنندگان، بکار می گیرد، تا جهش 
تولید بیش از گذشته، محقق شود.

در پگاه فارس ۲پروژه جدید افتتاح شد؛
رشد۷برابری تولید کشک و 
افزایش صادرات»پنیر اولیه« 
در »غفارس«
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خبـر

فرماندار رباط کریم طی بازدیدی که از شرکت تولیدی لبنیات تندیس داشت 
از احیای این واحد تولیدی توسط کار آفرین جوان آقای اسحاق محمدی تقدیر 

به عمل آورد .
 به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از پایگاه اطالع رســانی استانداری 
تهران طی بازدیدی که نظام ملک شاهی فرماندار شهرستان رباط کریم و هیئت 
همراه از شرکت صنایع غذایی امیدپروتئین سالمت داشتند ضمن تقدیر از تزریق 
سرمایه بالغ بر ۱٫۲۰۰ میلیارد ریالی برای احیای دوباره این واحد تولیدی توسط 
جوان کارآفرین آقای اســحاق محمدی و تاکید بر حمایت همه جانبه ارگانهای 
دولتی استان و شهرستان از جهادگران اقتصادی بیان کردند : مسئوالن شهرستان 
مکلف هستند که به فرموده مقام معظم رهبری  ) مدظله العالی ( در سالی که به 
نام جهش تولید نامگذاری شده با برنامه های اجرایی و کاستن از بروکراسی اداری 

، جهت رفع مشــکالت ایثار گران اقتصادی با تمام توان فعالیت نمایند تا بتوانیم 
میزان تولید و اشتغال زایی را در واحد های صنعتی و تولیدی افزایش دهیم .

وی افزود با حمایت همه جانبه و ایجاد انگیــزه در تولیدکنندگان میتوانیم در 
بخش تولید و اشتغال زایی در سطح استان نقش آفرین باشیم.

همچنین در این دیدار اسحاق محمدی مدیر عامل این شرکت با اشاره به برخی 
موانع و مشــکالت موجود در امور اداری که عالوه بر مشــکالت اقتصادی جاری 
موجب کند شــدن حرکت چرخ های صنعت شده از فرماندار محترم رباط کریم 
خواســت تا عنایت ویژه ای به کار آفرینانی که در این وضعیت اقتصادی با تالش 
شبانه روزی کمر همت برای نجات اقتصاد این مرز و بوم بسته اند داشته باشد . در 
حاشیه این دیدار آقای ملک شاهی و هیئت همراه بازدیدی از تمامی بخش های 

کارخانه داشتند و با پرسنل شرکت نیز دیدار کردند.

تولید پنیر کوزه  پگاه آذربایجان غربی، با نماد»غشاذر«، ۳۰۰ درصد، افزایش یافت. به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، سید فضل اله قریشی مدیر عامل پگاه آذربایجان غربی، با بیان این مطلب افزود: تولید روزانه این محصول در ابتدای سال ۹۸، ۷۰۰ 

کیلوگرم بود که با اقدامات صورت گرفته این میزان، در نیمه دوم سال جاری به بیش از ۲ تن در روز، افزایش یافت.
او تصریح کرد: در این راســتا، اقدامات مختلفی از جمله افزایش تناژ لخته سازی، نصب و راه اندازی دستگاه بســته بندی جدید، توسعه سالن آماده سازی پنیر 

)رایپنینگ( و نصب پاستوریزاتور در بخش آب پنیر، انجام شد.
قریشی افزود: در بخش توزیع و فروش نیز با هدف توسعه بازار از طریق فروش مویرگی، جلسات متعددی با مدیران فروش و ویزیتورهای شعب بازارگستر برگزار 
و نتایج خوبی حاصل شــده است. وی گفت: پگاه آذربایجان غربی، به عنوان اولین واحد لبنی کشور، با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهره گیری از تکنولوژی روز 
دنیا، پنیر کوزه  را به روش صنعتی تولید و روانه بازارهای مصرف کرد. گفتنی است، پنیر کوزه یکی از انواع پنیر محلی در منطقه آذربایجان است که عالوه بر خواص 

تغذیه ای و آنتی اکسیدانی باال به دلیل داشتن عطر و طعم مطلوب و منحصر به فرد، از محبوبیت باالیی در این منطقه برخوردار است.

 در راستای تحقق جهش تولید در پگاه رخ داد:
رشد 3 برابری تولید پنیر در »غشاذر«

بازدید فرماندار رباط 
کریم از شرکت لبنیات 

تندیس
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نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اســالمی با اشاره به افزایش 
ظرفیت خوراک شرکت روغن نباتی گلناز کرمان گفت: تالش ما بر این است به 
زودی با افزایش ظرفیت خوراک این شرکت افزایش تولید و بازگشت کارگران 

بیکار شده در فاز نخست تا ظرفیت ۴۰۰ نفر را به اشتغال شاهد باشیم.
دکتر “محمدرضا پورابراهیمی” در نشســت و بازدید مشترک معاون برنامه 
ریزی و اقتصادی وزارت صمت و رییس سازمان توسعه تجارت از شرکت روغن 
نباتی گلناز افزود: به زودی خوراک مورد نیاز تولید شــرکت روغن نباتی گلناز 

افزایش پیدا خواهد کرد و سبب افزایش تولید این کارخانه می شود. 
وی با اشاره به بازدید و نشست مشترک معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
صمت و رییس سازمان توسعه تجارت از کارخانه روغن نباتی گلناز اظهار کرد: 
خوشــبختانه در طول ماه های اخیر با پیگیری مســتمر انجام شده مشکالت 
کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان در موضوعات مالیاتی، بیمه ای و بانکی رفع 

شد.
پورابراهیمی خطاب به معــاون وزیر صمت تاکید کرد: مشــکالت فرآروی 
کارخانه گلناز کرمان بر طرف شده و همکاری خوبی در بخش ملی و استانی در 
راستای احیای این شرکت اتفاق افتاده و تنها مشکل موجود در زمینه فعالیت 
کارخانه روغن نباتی گلناز تامین خوراک، روغن خام و مواد اولیه کارخانه است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تولیدات شرکت روغن نباتی گلناز کاالهای 
اساسی است و به شدت مورد نیاز مردم و از طرفی حوزه قیمت گذاری بر آنها 
وارد است، الزم است این کارخانه به ظرفیت قبلی که بیشترین ظرفیت تولید 

جنوب شرق کشور و دومین کارخانه تولید روغن در ایران بود، برسد.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی در ادامه بیان کرد: 
متاسفانه به دلیل تعطیلی و تولید اندک چند سال اخیر کارخانه گلناز که مبنای 
محاسبه تعیین خوراک در شرایط کنونی برای شرکت های روغن نباتی شده 

وضعیت روغن خام اختصاص یافته به این شرکت بسیار اندک است و نمی تواند 
پاسخگوی تولید و هزینه های تولید این شرکت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی درخواست کرد: وزارت 
صمت هر چه سریع تر ظرفیت خوراک این شرکت را تا سقف ۱۵ هزار تن در ماه 
افزایش دهد و در صورتی که وضعیت قیمت گذاری روغن مصرفی نیز حل شود 

موضوع تولید برای صادرات نیز در دستور کار این کارخانه قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی تصریح کرد: البته پیشنهاد همزمان ما برای موضوع تولید داخل 
کشور این است که از روش عبور موقت مواد خام برای تولید محصول نهایی به 
منظور صادرات به کشورهای همسایه استفاده شود که این مهم یکی از ظرفیت 

هایی است که کارخانه روغن نباتی گلناز می تواند به خود اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه بعد از بازدید و مذاکره با مدیران شرکت گلناز توافقات الزم 
بین معانان وزارت صمت مقرر شد بر اساس این رویکرد افزایش ظرفیت خوراک 
کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان را ظرف هفته آینده در دستور کار قرار گرفت 
که این اقدام موجب افزایش ظرفیت تولیــد و تامین روغن مورد نیاز مردم در 

مناطق جنوبشرق کشور و برگشت تعداد زیادی از کارگران به کار خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: تالش 
ما بر این اســت بزودی با افزایش ظرفیت خوراک شــرکت روغن نباتی گلناز 
افزایش تولید و بازگشت کارگران بیکار شده در فاز نخست تا ظرفیت ۴۰۰ نفر 

به اشتغال شاهد باشیم.

پورابراهیمی خبر داد؛
موافقت وزارت صمت با افزایش خوراک 
کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان

استارتاپ به روز رسان بعد از موفقیت در پخش مواد غذایی ، آشامیدنی، گل و گیاه در کشور، به عرصه صادرات این محصوالت قدم گذاشت.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به روز رسان صادرات محصوالت غذایی و کشــاورزی را به کشور امارات متحده عربی آغاز کرد . این استارتاپ تجربه موفق 

فروش محصوالت غذایی را به تاریخ روز در کشور دارد و بیش از ۳۰۰ شرکت با این استارتاپ همکاری دارند.
گفتنی است این امر به منظور گسترش خدمات به روز رسان و همچنین معرفی هرچه بیشتر محصوالت تولید شده ایرانی در عرصه بین الملل صورت گرفته و 

باعث ایجاد بستری جهت صادرات کاالهای تولیدکنندگان و تامین کنندگان فعال در به روز رسان شده است.

به روز رسان استارتاپی که به 
صادرات محصوالت غذایی و 
کشاورزی ورود کرد
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خبـر

شــرکت پارس مینو، از خط تولید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار یورویی تولید دانه 
کاکائو رونمایی کــرد که راه اندازی آن، منجر به صرفه جویی ارزی ســالیانه ۲ 

میلیون یورویی خواهد شد.
در مراسمی که در محل شــرکت مینو و با حضور مدیرانی از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و این کشور برگزار شــد، از این خط تولید رونمایی شد که به 
گفته متخصصان، فقط ۲۰ دستگاه از آن در سراسر جهان وجود دارد. این خط 
تولید ۱۴ سال پیش توسط شرکت  صنعتی »پارس مینو« با سرمایه گزاری یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار یورویی از آن خریداری شده بود، اما به علت تحریم ها و عدم 

همکاری شرکت آلمانی سازنده ی دستگاه، نصب و راه اندازی آن ممکن نبود.
وحید هوشنگ نژاد، مدیر عامل شرکت پارس مینو در مورد راه اندازی این خط 
تولید در این مراسم گفت: »به همت متخصصان داخلی و با تالش شبانه روزی 
یک تیم ۳۵ نفری و بدون حضور خارجی ها، تجهیزات مربوطه شــامل قسمت 

های دانه پاک کــن، آی. آر )که وظیفه جدا کردن پوســت از مغزی را برعهده 
دارد(، پوست گیر، آلکاالیز، روستر و کولر، نصب و در مرحله نخست با ۴۰ درصد 

ظرفیت راه اندازی شد.«
به گفته ی هوشنگ نژاد، راه اندازی این خط تولید، بخشی از نیاز ۸۰ میلیون 

دالری کشور به کاکائو و فرآورده های آن را تأمین خواهد کرد.
وی در این زمینه افزود: »راه اندازی این خط منجر به تولید سالیانه ۷۵۰ تن 
کره کاکائو و ۸۳۲ کیلو گرم پودر کاکائو خواهد شــد. با احتساب قیمت هشت 
یورویی هر کیلوگرم کره و ۲.۳۷ یورویی هر کیلوگرم پودر کاکائو، راه اندازی این 
مجموعه صرفه جویی ارزی دو میلیون و ۲۳۵ هزار یورویی )حدود ۸۰ میلیارد 
تومان با قیمت فعلی ارز( برای کشور به همراه خواهد داشت، عالوه بر آن ۳۲۰ 
هزار یورو صرفه جویی ارزی بابت به کار نگرفتن نیروهای خارجی در راه اندازی 

این خط تولید انجام شد.«

مینو بزرگترین خط تولید 
دانه کاکائوی کشور را 

راه اندازی کرد

مرغ پرسی خانواده ، مرغ و قارچ خانواده و خشک پرسی خانواده، محصوالت جدید فرآورده های گوشتی آندره می باشند. به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،  با 
توجه به شیوع همه گیری ویروس کرونا زندگی ما شکل جدیدی به خود گرفته است. از این رو شرکت آندره همواره به دنبال حفظ سالمت جسمی مشتریان خود بوده 
است، تا با نوآوری و تولید محصوالت جدید با نام های مرغ پرسی خانواده ، مرغ و قارچ خانواده و خشک پرسی خانواده پاسخ مناسبی برای خشنودی مشتریان خود 
باشد.  این محصوالت تا به کنون به صورت رول و وکیوم در بازار به فروش می رســید که اکنون با تقاضای مصرف کنندگان در مدت زمانی بسیار کوتاه، در بسته 

بندی های خانواده نیم کیلویی وارد بازار شده است. از جمله مهمترین ویژگی های این محصوالت :
برش این محصوالت در فضای بهداشتی خانه است.

و همچنین برش به اندازه های دلخواه مشتریان است.

فرآورده های گوشتی 
آندره محصوالت جدید 
خود را روانه بازار کرد
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 الکتیویا یک محصول لبنی خوشــمزه از شرکت کاله است که به طور طبیعی به 
تنظیم عملکرد دستگاه گوارش بدن انسان کمک می کند. الکتیویا تنها محصول لبنی 
حاوی نوعی باکتری فعال پروبیوتیک به نام الکتیگوار است که به طور فعال در بهبود 
فرآیند گوارش موثر اســت و به طور ویژه برای افراد مبتال به یبوست کاربرد دارد.  به 
گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ، پنیر الکتیویا در گروه پنیرهای سفید قرار گرفته و 

کاربرد صبحانه دارد. این پنیر حاوی باکتری الکتیگوار است.
پروبیوتیک ها باکتری های مفیدی برای بدن هستند که طی سال ها تحقیقاتی که 
روی آنها صورت گرفته، مشخص شده مصرف مقدار زیادی از آنها در کنار مواد مورد 

نیاز بدن می تواند برای سالمتی مفید باشد.
پنیر الکتیویا تنها پنیری در بازار است که باکتری الکتیگوار دارد. از خواص منحصر 

به فرد این پنیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 احتمال ابتال به مشکالت معده و گوارشی را کاهش می دهد.

 سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
 مشکالت دستگاه تنفسی را تا حدودی برطرف می  کند.

 عملکرد روده و معده را بهبود می  بخشد.
 در نوزادان گریه، خستگی و تحریک  پذیری را کاهش می دهد.

 کاهش مشکالت پوستی را به همراه دارد.
پژوهش های علمی نشان   می دهند که به خاطر وجود باکتری انحصاری الکتیگوار در 
محصوالت الکتیویا، اثر مثبت آن روی افزایش تعــداد دفعات اجابت مزاج و کیفیت 

مدفوع، به مراتب بیشتر از ماست های معمولی است.
مصرف الکتیویا به عنوان نخستین و تنها محصول لبنی در ایران که حاوی باکتری 
پروبیوتیک الکتیگوار است، توسط انجمن تغذیه ایران هم توصیه شده است. الکتیویا را 

هرروز به همراه ناهار یا شامتان مصرف کنید تا به شما در داشتن احساس خوب، کمک 
کند.مصرف روزانه الکتیویا حاوی الکتیگوار، به بهبود عملکرد روده  ها و تنظیم دستگاه 
گوارش کمک می  کند. در حقیقت الکتیویا به عنوان بخشی از رژیم غذایی متعادل و 
شیوه زندگی سالم، برای تمام اعضای خانواده، مناسب و ایمن بوده و محصولی مناسب 
برای همه کسانی است که می خواهند به تنظیم دستگاه گوارش خود کمک کنند یا 
از طعم یک ماست و ماست نوشیدنی خوش طعم لذت ببرند. از آنجا که الکتیویا یک 
محصول لبنی است، اشخاصی که نسبت به شیر آلرژی یا عدم تحمل الکتوز دارند، بهتر 
است پیش از مصرف الکتیویا با پزشک معالج خود مشورت کند.الزم به ذکر است که 
الکتیویا فقط یک محصول غذایی است و خواص درمانی و دارویی ندارد. به همین دلیل، 
این محصول جایگزین داروها و روش  های درمانی نیست و همان طور که مطالعات علمی 
هم ثابت کرده اند، می تواند به طور طبیعی به تنظیم عملکرد دستگاه گوارش کمک کند.

مصرف روزانه دو وعده الکتیویا، گوارش شما را به صورت طبیعی تنظیم می کند، با 
الکتیویا هضم همه چی آسونه.

با الکتیویا هضم همه چیز آسونه

همزمان با ۱۷ربیع االول، سالروز والدت حضرت رسول اکرم)ص(، ۱۷ شعبه 
جدید فروشگاه های زنجیره ای رفاه افتتاح شدند. به گزارش کارآفرینی و صنعت 
غذا، به نقل از روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه، ۱۷ شعبه جدید 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه همزمان با سالروز والدت حضرت رسول اکرم )ص( 
در آبان ماه سال جاری افتتاح شدند. گیالن، خراسان رضوی، تهران، هرمزگان، 
قزوین، کردستان، سمنان، خراسان شمالی، بوشهر، خوزستان، زنجان، همدان 
و… از جمله میزبانان شعب جدید هســتند. با توجه به شیوع موج سوم کرونا، 
لزوم افزایش میزان خدمت رسانی به هموطنان و تامین کاالهای اساسی با قیمت 
مناسب و کیفیت استاندارد بیش از پیش احساس می شود لذا فروشگاه های جدید 
رفاه در راستای تحقق هدف توســعه شتابان آغاز به فعالیت می کنند. همچنین 
افزایش میزان اشتغال، به کارگیری نیروهای متخصص بومی و آسانی دسترسی 
مردم محلی به امکانات فروشگاهی از جمله مزایای افتتاح شعب جدید رفاه است.
غرفه های تخصصی در حوزه های مواد غذایی تازه، غذای گرم خانگی و سنتی، 
فست فود، لبنیات تازه، گوشت تازه )قصابی(، نان ارگانیک، محصوالت اختصاصی 
تولیدشده توسط شرکت رفاه، لوازم خانگی، محیط جذاب و مدرن فروشگاهی از 
جمله خصوصیاتی است که این فروشگاه ها را متمایز می کند؛ الزم به ذکر است 

مشتریان گرامی بعد از افتتاحیه رسمی، همه روزه از ساعت ۸ تا ۲۳ می توانند 
با مراجعه به این فروشگاه ها نسبت به تهیه مایحتاج خود اقدام کنند.

 شــرکت فروشــگاه های زنجیره ای رفاه به  عنوان یکی از پیشــگامان صنعت 
خرده فروشی کشور در راســتای حمایت از ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اهداف 
توسعه شتابان به طور مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغال بیش از ۱۵۰۰ نفر از 
نیروهای متخصص را فراهم کرده و تعداد شعب خود را با هدف خدمت رسانی به 

اقتصاد کشور و هموطنان عزیز افزایش داده است.
گفتنی است این بنگاه اقتصادی خصوصی از ابتدای سال  جاری همزمان با افتتاح 
شعب جدید و افزایش متراژ سطح فروش در سراسر کشور معادل ۵۰درصد راهبرد 
توسعه فروشگاهی مشابه در سال گذشــته را با وجود شرایط سخت و پیچیده 

اقتصادی کنونی کشور محقق کرده است.

افتتاح 1۷ فروشگاه جدید رفاه 
همزمان با 1۷ ربیع االول
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خبـر

 پیامدهای بی برنامگی وزارت کشاورزی در سال جهش تولید؛
تعطیلی پاالیشگاه های غالت

درست در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری 
شده، با سهل انگاری هایی از سوی برخی سازمان های 
دولتی روبه رو هســتیم که زمینه تعطیلی واحدهای 
صنعتی و ارزآور کشــور را پدید آورده است. معیشت 
هزاران کارگر صنایع پاالیشی غالت در حالی به عملکرد 
وزارتخانه های صنعت و کشــاورزی گره خورده که به 
دلیل تعلل این ارگان ها در اتخاذ سیاست های سنجیده 
و به موقع و همچنین بدعهدی وزارت کشاورزی، پنج 
ابرکارخانه در حوزه پاالیش غالت تعطیل شد که در 
این میان نام بزرگ ترین پاالیشگاه غالت خاورمیانه نیز 

به چشم می خورد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا؛ واقعیت این است 
که طی ماه های گذشــته با راه اندازی سامانه بازارگاه، 
مصرف ذرت در صنایع با ممنوعیت هایی روبه رو شده 
به طوری که در حال حاضر کارخانجات پاالیشگاهی 
در بالتکلیفی قرار گرفته اند و مشخص نیست که آیا 
می توانند تا هفته های آینــده به امر تولید بپردازند یا 
خیر. بر اساس آنچه فعاالن این حوزه می گویند، بازارگاه 
پنج ابرکارخانه در حوزه پاالیش غالت را تعطیل کرد 
چرا که باتوجه به عدم اختصاص کد صنعت در سامانه 
بازارگاه، بــرای ادامه حیات حتی امکان خرید ذرت با 

سه برابر قیمت رسمی در بازار آزاد هم وجود ندارد.
این در حالی است که حتی اگر بتوان با قیمت های 
چندین برابری نیز از بازار آزاد ذرت خریداری کرد، در 
نهایت باید محصوالتی با افزایش قیمت های باال را به 
مصرف کننده عرضه کرد. اما با توجه به کاهش قدرت 

خرید مردم طی سال های اخیر، این حرکت نیز باعث 
فشار به مردم می شود که از دیدگاه تولیدکنندگان این 

حوزه اقدامی بجا و منطقی نیست.
 سهمیه ذرت اختصاص داده نشده است

پس از اعتراض و پیگیری صنایع پاالیشی غالت که 
مواد اولیه مورد مصرفشان ذرت است، در جلسه ستاد 
تنظیم بازار مصوب شــد که برای صنایع در ســامانه 
بازارگاه دسترسی ایجاد شــود و به ازای هر کیلوگرم 
۱۰۰۰ تومان بیشــتر از قیمت مصوب مواد اولیه به 
فروش برسد. اما تاکنون این مصوبه به نتیجه  نرسیده و 

این صنایع در بالتکلیفی قرار دارند.
در همین خصوص مدیرعامل شرکت شهدینه آران 
هشت بهشــت با بیان اینکه این مجموعه با ظرفیت 
تولید ۳۵۰ تن انواع محصوالت دامی، غذایی و صنعتی 
فعالیت می کند، گفت: اینکه ظرفیت تولیدی ما تاکنون 
پایین بوده ، به علت عدم وجود مواد اولیه بوده است. 
به عبارت دیگر امکان خرید مــواد اولیه مصرفی این 
شرکت که ۹۵ درصد از مواد اولیه ذرت است در سامانه 

بازارگاه وجود ندارد.
علی اکبر نصیری اظهار کرد: متاسفانه از اسفندماه 
سال ۹۸، وزارت کشاورزی سهمیه ای به ما اختصاص 
نداده، به طوری که ما این ظرفیــت را هم با خرید از 
واسطه ها و شرکت های واردکننده تامین و در نهایت 
تولید کردیم.وی افزود: میــزان مصرف ذرت در پنج 
شرکت پاالیشگاهی حدود ۱/۲۰۰/۰۰۰ تن در سال 
اســت که حدود ۴۰ درصد از آن مجــددا به زنجیره 

خوراک دام و طیور و آبزیــان برمی گردد و حدود ۳۰ 
درصد از محصوالت تولیدی در صنایع الکل و دارویی 
و مابقی در صنعت کاغذسازی، صنایع غذایی و لبنی 

مصرف می شود.
 مصوبه ای که اجرایی نشد

نصیری با بیان اینکه بزرگ ترین مشکل ما در تامین 
ذرت از اسفند ماه سال گذشته شروع شده است، گفت: 
متاسفانه نتوانســتیم ظرفیت کامل مواد اولیه خود 
را تامین کنیم. البتــه مکاتبات، پیگیری ها و اقدامات 
زیادی انجام دادیم تا در خردادماه امسال ستاد تنظیم 
بازار و کارگروه های مربوطه و همچنین سازمان حمایت 
از مصرف کننده مصوبه ای را مقرر کردند به طوری که 
قرار شد از خرداد ماه به ازای هر کیلوگرم سهمیه ای که 
به پاالیشگاه های غالت اختصاص می دهند، هزار تومان 
به نفع سازمان حمایت از مصرف کننده پرداخت کنیم. 
به این ترتیب سهمیه ما در بازارگاه نیز اختصاص پیدا 

کند تا بتوانیم به فعالیت ادامه دهیم.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که متاســفانه با 
گذشــت حدود پنج ماه، این مصوبه هنــوز اجرایی 
نشده اســت. در این میان پیگیری ها نیز به نتیجه ای 
نرســیده و هیچ اقــدام مثبتی نمی شــود. به همین 
دلیل ناچار به تعطیلی شــدیم به طوری که در حال 
حاضر پنج پاالیشــگاه غالت در کشــور تعطیل شده 
اســت.این تولید کننده بیان کرد: جالب اینجاســت 
که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ذرتی که ســهمیه 
پاالیشگاه هاست، حدود ۷۲۰ هزار تن صرف نهاده های 
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دامی و تولید الکل می شود. از طرفی ۴۸۰ هزار تنی 
که قرار است به صنعت اختصاص دهند، تنها ۵ درصد 
از کل واردات ذرت در طول سال را به خود اختصاص 
می دهد که سهم بزرگی نیست. با این حال مشخص 
نیســت که به چه دلیل مســووالن وزارت صنعت و 
کشــاورزی نمی توانند در این رابطه تصمیم بگیرند و 

برای صنایع پاالیشی سهمیه ایجاد کنند.
 وام ها سررسید شدند

نصیری با بیان اینکه سرمایه گذاری باالی ده ها هزار 
میلیارد تومان در ۵ پاالیشــگاه غالت توسط بخش 
خصوصی انجام شده است، گفت: بیش از ۸۰۰ هزار 
شــغل پایدار به صورت مســتقیم و غیر مستقیم در 
این صنعت ایجاد شده اســت. نکته قابل تامل اینکه 
همه پاالیشگاه ها به دلیل اینکه تازه تاسیس هستند، 
وام های ارزی و ریالــی اخذ کرده اند بــه طوری که 
سررسید این وام ها نزدیک است و ما باید همین روزها 
جوابگوی بانک ها باشیم. به گفته وی، اگر این وضعیت 
ادامه پیدا کند، نه تنها این صنعت نابود می شود بلکه 
تمام سرمایه گذاری هایی که در این خصوص انجام شده 
است و همچنین اشتغالزایی موجود در این صنعت به 

کلی از بین می رود.
این تولیدکننــده افزود: به همیــن دلیل عاجزانه 
از وزارتخانه هــای ذی صالح و کلیه مدیران کشــور 
درخواست می کنیم که به درددل این صنعت گوش 
کنند و راهکار و چاره اندیشی اساسی و اصولی برای آن 
انجام دهند. به این ترتیب عالوه بر اینکه این صنایع 
نجات پیدا می کنند، اشــتغالزایی و ســرمایه گذاری 
موجود نیز از بین نمی رود و ارزش افزوده قابل توجهی 

نیز نصیب اقتصاد کشور خواهد شد.
نصیری بیان کرد: تا قبل از ایجاد ســامانه بازارگاه، 
خرید های خــود را از بــازار و وارد کننــدگان انجام 
می دادیم، اما بعد از ایجاد سامانه بازارگاه برای صنایع 
دسترسی ایجاد نشد و متولیان امر با خود نگفتند که 
این صنایع مواد اولیه خود را باید از کجا تامین کنند.وی 
اظهار کرد: میزان استفاده از ذرت در حوزه های فرآوری 
پاالیشگاهی غالت از شاخص های توسعه یافتگی یک 
کشور محسوب می شود، اما متاســفانه شرکت های 

پاالیشگاهی کشور ما شرایط خوبی ندارند.
به گفته نصیری، صنعت دانش بنیان پاالیشگاه غالت 
بر پایه ذرت از صنایع بنیادی و کاربری های فراگیر در 
صنایع الکل سازی، دارویی، خمیر مایه، غذای کودک، 
صنایع کاغذ و کارتن سازی، نساجی، آنزیم های دامی، 
خوراک انســانی، خوراک دام وطیور، تولید اســید 

سیتریک، سوربیتول، مالتودکسترین و… است.
 توقف خط تولید

بر اســاس آنچه گفته شــد، اخیرا در جلسه ستاد 
تنظیم بازار مصوب شــد که برای صنایع در ســامانه 
بازارگاه دسترسی ایجاد شــود و به ازای هر کیلوگرم 
۱۰۰۰ تومان بیشتر از قیمت مصوب به آنان مواد اولیه 
به فروش برســد. اما تاکنون این مصوبه به نتیجه ای 
نرسیده اســت و همچنان این صنایع در بالتکلیفی 

قرار دارند.
در نهایت نیز با ادامه دار شــدن مشکل، این صنایع 
مجبور به متوقف کردن خطوط تولید خود شــدند. 
موضوعی که سرنوشت هزاران کارگر را در  هاله ای از 
ابهام قرار می دهد.در طول چند ماه گذشته که خرید 
و فروش، تخصیص ســهمیه و ترخیص ذرت صرفا از 
سامانه بازارگاه و با نظارت وزارت جهاد مقدور است، از 
سوی آن وزارتخانه حتی کد فعالیت خرید در سامانه 
مذکور نیز به این شــرکت ها داده نشــده است و این 
شرکت ها را در تامین ماده اولیه خود دچار مشکل کرده 
است و به ناچار آنها را به ســمت بازار آزاد و تامین از 
تولیدکنندگان مرغ و گوشت دارای سهمیه سوق داده 
است.از طرفی مطابق قوانین جدید صادر شده هر گونه 
خرید و فروش ذرت خارج از سامانه بازارگاه به منزله 
کاالی قاچاق تلقی شده و مطابق قوانین با شرکت های 

متخلف برخورد می شود.
این موضوع سبب شده شرکت زرنام به هیچ عنوان 
از بازار آزاد و دامن زدن به شــرایط بحرانی این بازار 
تمایلی به خرید ذرت نداشــته باشــد و پس از اتمام 
ذخیره اســتراتژیک ماده اولیه خود، به ناچار اقدام به 
توقف خطوط تولیدی کند.نکته قابل توجه این است 
که شرکت زرنام، یک شرکت با اعتبار نه تنها در داخل 
کشور بلکه در عرصه بین الملل است که با همین اعتبار 
در شرایط پیچیده کنونی تحریم ها اقدام به واردات مواد 
اولیه مورد نیاز خــود می کند و نه تنها بار منفی برای 
دولت و بخش خوراک دام ندارد، بلکه با عرضه بیش 
از ۴۰ درصد تولیدات خود به این صنعت سهم بسیار 
باالیی در تنظیم آن بازار نیز دارد. در حال حاضر نیز 
به همین منظور اقدام به وارد کردن ذرت کرده است 
و با وجود در اختیار داشتن ذرت ولی امکان ترخیص 
آن توسط وزارت جهاد به جهت تخصیص ندادن کد 

بازارگاه مقدور نشده و موجب توقف آنها شده است.
 تبعات ناشی از تعطیلی این شرکت ها

این در حالی اســت که با تداوم روند توقف تولید، 
عالوه بر بروز بیکاری چندیــن هزار نفری در زنجیره 
تولید، تامین و عرضه شرکت های پاالیشگاهی غالت 
در سطح کشور که شرکت فرهیختگان زرنام و فرآوری 
فروکتوز ناب در این استان مستقر هستند، از آنجا که 
این شــرکت ســهم باالیی در زنجیره تامین بیش از 
۷۰۰۰ شرکت فعال در صنایع مختلف و تامین نیازهای 
اساسی آنها دارد در شرایط حساس کنونی کشور که 
مهم ترین موضوع بخش تولید تامین مواد اولیه است 
مشکالت بسیاری برای تولید و ۸۰۰ هزار شغل موجود 
در این بخش پدیدار می شود به طوری که قطع شدن 
یک زنجیره اثربخش بسیاری از آن کارخانجات را نیز به 
تعطیلی می کشاند و این تعطیلی ها نیز می تواند عالوه 
بر کمبود های ناشی از تولیدات آنها در بازار منجر به 
بحران های کارگری در ســطح استان و کشور در این 

شرایط کرونا شود.
همچنین تبعات تعطیلی شــرکت زرنام به عنوان 
یکی از زیرمجموعه های گروه زر به جهت پیوستگی 

زنجیره های تامین، تولید و … این شرکت ها به یکدیگر 
مشکالت بسیاری را برای سایر شرکت های گروه زر از 
جمله شرکت زرماکارون را به همراه دارد و آن شرکت 
را به عنوان بزرگ ترین تامین کننده ماکارونی در کشور 
با طیف وسیعی از سهامداران تحت الشعاع قرار می دهد.

مشکالت در تنظیم بازار و تامین کاالهای اساسی
همچنین عدم تخصیص ذرت به صنعت باعث ورود 
غیرمستقیم شرکت های صنعت پاالیشگاهی غالت به 
بازار آزاد جهت تامین ذرت مورد نیاز خود شــده و با 
خرید ذرت از دامــداران و مرغ داران، تنظیم بازار این 
بخش نیز به هم می خــورد و آنها را به جای تولیدات 
حمایتی گوشــت، مــرغ و تخم مرغ و… به ســمت 
عرضه نهاده دامی ذرت خود به بازار آزاد و کانال های 
غیررسمی از طریق واسطه ها سوق می دهد که عالوه 
بر بازار آزاد، فســاد و … شاهد کمبود گوشت قرمز، 
مرغ، تخم مرغ، شیر و … خواهیم بود.همان طور که 
اشاره شد محصوالت این شرکت همگی و هر کدام به 
نوعی جانشین کاالهای اساسی از جمله گندم، شکر، 
خوراک دام و طیور آبزیان هستند. از آنجا که تولیدات 
پاالیشگاه غالت زر در سطح کشور در حجم باال و به 
طیف وســیعی از صنایع عرضه می شود، عدم عرضه 
تولیدات این شــرکت، بازار کاالهای اساسی دیگر را 
تحت تاثیر قرار می دهــد و موجب هجوم پیش بینی 
نشــده به کاالهای اساســی دیگر مانند گندم، شکر، 
مالس )تولید کنندگان الکل( شده و با توجه به کمبود 
آن کاالها، مشکالت بسیار در تنظیم بازار آنها را موجب 

می شود.
همان طور که اشاره شد، این صنعت نوپا در طی چند 
سال گذشته و از محل اعتبارات ارزی صندوق توسعه 
با ســرمایه گذاری باالی ارزی و ریالی به بهره برداری 
رسیده اند و دارای بدهی هایی از این محل به بانک های 
عامل از محــل اعتبارات دریافتی هســتند و قطعا با 
توقف آنها عالوه بر بالاســتفاده شدن این بخش مهم 
از سرمایه های اثربخش کشــور، قادر به بازپرداخت 
تســهیالت دریافتی نخواهند بود.این در حالی است 
که با توجه به کاربردهای ذرت در حوزه های صنعتی 
همچون تولید دکســتروز به عنوان ماده اولیه الکل، 
تداوم بی برنامگی وزارت کشاورزی در حوزه تامین مواد 
اولیه پاالیشگاه ها می تواند کشور را در چنین روزهای 
سختی دچار کمبود الکل کند. با این حال از ۱۹ آبان 
تاکنون ترخیص نهاده هــای دامی و همچنین تامین 
ذرت با چالش هایی همچون ســامانه بازارگاه، تعلل 
وزارت کشاورزی یا مباحثی از این دست همراه شده 
اســت. بنابراین با توجه به اینکه یکی از شاخص های 
توســعه یافتگی کشورها کاربرد اســتفاده از ذرت در 
بخش فرآوری و استفاده از محصوالت آن در حوزه های 
صنعتی به خصوص تولید الکل اســت، از مسووالن 
انتظار می رود هرچــه زودتر زمینه حل چالش تامین 
مواد اولیه تولیدکنندگان را مهیا کنند تا کمبود مواد 
اولیه همچون ســدی در برابر توســعه یافتگی کشور 

ظاهر نشود.
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اخبار
 صنایـع غـذایی

ــان جهـ
 W o r l d   F o o d

Industry  News

 واقعیت ادعای چین درباره
آلودگی مواد غذایی وارداتی چیست؟

کشورهای تولیدکننده بزرگ مواد غذایی از بازرسی محصوالت وارداتی در چین و 
تست آنها برای ویروس کرونا به خشم آمده اند و از این کشور خواستند این رفتار را 

که برابر با محدودیت تجاری است، متوقف کند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از ایسنا، چین اعالم کرده که در بسته 
بندی محصوالت غذایی ۲۰ کشور شامل گوشت خوک آلمانی، گوشت گاو برزیلی 
و ماهی هندی ویروس کرونا را شناسایی کرده اما مقامات خارجی می گویند عدم 
ارایه شواهد از سوی مقامات چینی به معنای آسیب دیدن تجارت و مخدوش شدن 
اعتبار غذای وارداتی بدون دلیل است. در نشست سازمان جهانی تجارت که روزهای 
پنجم و ششم نوامبر تشکیل شد، کانادا تســت محصوالت غذایی وارداتی توسط 
چین و مخالفت با واردات محصوالتی که تست اسید نوکلئیک مثبت داشته اند را 
محدودیتهای تجاری غیرمنطقی خواند و از این کشور خواست این رفتار را متوقف 
کند. کانادا که اعتراضش مورد حمایت استرالیا، برزیل، مکزیک، انگلیس و آمریکا 
قرار گرفت، استدالل کرد که چین توجیه علمی برای این اقداماتش ارائه 
نکرده است. چین از آن زمان بازرسی از مواد غذایی وارداتی را تشدید 

کرده است.
نشریه گلوبال تایمز که مورد حمایت حزب کمونیست چین 
است، مدعی شده که وجود ویروس کرونا در غذای وارداتی 

این احتمال را مطرح می کند که ویروس کرونا که تصور می رود خاستگاه آن از شهر 
ووهان چین بوده است، در واقع منشا خارجی داشته است.

چین پس از مجموعه موارد ابتالی کارکنان بازار عمده فروشــی مواد غذایی در 
پایتخت، تست مواد غذایی منجمد و یخ زده برای بررسی آلودگی به ویروس کرونا 

را در ژوئن آغاز کرد.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده که هیچ غذا یا بسته بندی که عامل انتقال 
ویروس کرونا باشد، شناسایی نشده اســت اما چین می گوید ریسک ورود مجدد 

ویروس کرونا به کشور از طریق محصوالت غذایی وجود دارد.
اعتراض شــرکای تجاری چین پس از ماهها عصبانیت فزاینده از نحوه بازرسی 
واردات توسط مقامات گمرکی و بهداشتی این کشور صورت گرفته است که به گفته 

این کشورها مطابق با معیارهای جهانی نیست.
یک دیپلمات مقیم پکن در این باره گفت: هر زمانی که مقامات بهداشتی آزمایشی 
را انجام می دهند و به موردی برمی خورند باید نتایج آن را در اختیار شریک تجاری 
خود قرار دهند. ما حتی یک تحلیل البراتواری ســاده دریافت نکرده ایم. همه می 
پرسند آیا این درست است؟ آیا واقعا چینیها موردی پیدا کرده اند. همه از این تعجب 

می کنند که هیچ مدرکی داده نشده است.
جاسیندا آردن، نخست وزیر نیوزیلند پس از این که شهر جینان چین اعالم کرد در 
گوشت گاو منجمد نیوزیلندی ویروس کرونا را شناسایی کرده است، این یافته ها را 
زیر سوال برد و گفت: مطمئن نیست محصوالت گوشتی که از کشورش صادر شده 
است آلوده به ویروس کرونا بوده باشد و هیچ شفافیت از جانب چین انجام نگرفته 
اســت. مقامات برزیلی پس از این که شــواهدی از آلودگی گوشت مرغی برزیلی 
به ویروس کرونا اعالم شد، در اوت به شــهر شنزن سفر کردند اما طبق وزارت 
کشاورزی برزیل، مقامات چینی هیچ اطالعاتی درباره این که آیا ویروس فعالی 

یافته اند، ارائه نکردند.
به گفته یک مقام بازرگانی، چین در پاسخ به سازمان جهانی تجارت گفته 
است اقدامات تمهیدی بر مبنای علمی و برای حمایت حداکثری از جان مردم 
بوده است. بر اساس گزارش رویترز، چین به موارد شناسایی ویروس کرونای 
زنده در نمونه های غذای منجمد وارداتی اشاره کرده با این حال شواهدی از این 

که ویروس کرونا می تواند از طریق غذا به افراد منتقل شود را ارایه نکرده است.
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هشدار فائو:
وبی امنیت غذایی و  مقاومت میکر

معیشت میلیون ها خانوار کشاورز را 
تهدید می کند

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در گزارشی با اشاره به مقاومت 
میکروبــی )مقاومت آنتی بیوتیکــی( به عنوان یک تهدیــد جهانی که نگرانی 
فزاینده ای را نسبت به سالمت انسان و دام ایجاد کرده است، نسبت به پیامدهای 
جدی مقاومت میکروبی برای ایمنی و سالمت غذایی، امنیت غذایی و تغذیه، و 

وضعیت اقتصادی میلیون ها خانوارهای زارع در سراسر جهان هشدار می دهد.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعت غــذا، مقاومــت میکروبی بــه قابلیت 
میکروارگانیســم ها –باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و انگل ها – برای مقاومت 
دربرابــر مواد ضد میکروبــی – مانند آنتی بیوتیک ها – که پیشــتر در درمان 
عفونت ها مؤثر بوده اند، اشاره دارد. در نتیجه این پدیده، داروهایی که زمانی برای 
درمان بیماری ها مؤثر و کارا بودند، تأثیر کمتری داشته و یا بی فایده می شوند و 

به کاهش قابلیت درمان موفق عفونت ها منجر می شوند.
به گزارش فائو، کاربرد نادرســت یا بیش ازحد داروهای ضد میکروبی جهت 
درمان و جلوگیری از بیماری ها در بخش دامداری، آبزی پروری و تولیدات زراعی 
اغلب با خطر بالقوه ظهور و گسترش میکروارگانیسم های مقاوم در برابر مواد 

ضد میکروبی همراه است.
شواهد آشــکار علمی بر این داللت دارند که مواد غذایی می توانند افراد را در 
معرض باکتری های مقاوم به مواد ضدمیکروبی قرار دهند. این مسئله از جمله 
شــامل غذاهای تولید شــده در بخش دامداری و ماکیان، ماهی ها، میوه ها و 
سبزیجاتی است که چه به شیوه معمول و چه به شیوه ارگانیک تولید می شوند.
به این ترتیب هنگامی که انســان ها میکروارگانیســم های مقــاوم به مواد 
ضدمیکروبــی موجود در مواد غذایــی را هضم می کنند، برخــی از باکتری ها 
می توانند منجر به بیماری شوند. این گونه ها و دیگر انواع میکروارگانیسم های 
مقاوم به مواد ضدمیکروبی همچنین می توانند  همچون منبعی برای ژن های 
مقاوم به مواد ضد میکروبی باشــند که دیگر میکروارگانیســم های موجود در 

دستگاه گوارش – شامل عوامل بیماری زای انسانی – آن ها را جذب کنند.
اقدامات توصیه شده برای مهار مقاومت میکروبی در زنجیره غذا

تا کنون، مؤثرترین رویکرد برای محدود کردن استفاده از مواد ضدمیکروبی در 
بخش کشاورزی، کم کردن نیاز به درمان بیماری های حیوانی و گیاهی است.

این مسئله در خصوص دام ها و آبزیان، شامل اتخاذ شیوه های مناسب 
مدیریتی همچون امنیت زیستی، واکسیناســیون و تغذیه مناسب 

است.
در بخش تولیدات گیاهی، استفاده از رویه های تثبیت شده 

مدیریت یکپارچه آفات که شامل یک رویکرد نظام مند طراحی شده برای کاهش 
خسارات اقتصادی به محصوالت زراعی و به  حداقل رساندن خطرات برای مردم 
و محیط زیست است که عالوه بر افزایش عملکرد محصوالت می توانند نیاز به 

درمان های ضدمیکروبی )آنتی بیوتیکی(  را نیزکاهش  دهند.
در سطح تولیدی، فائو از اجرای شیوه ها و اقدامات مناسب بهداشتی حمایت 
می کند، شیوه ها و اقداماتی که هدف آن ها جلوگیری از آلودگی ها و همچنین 
تشویق استفاده مســئوالنه از داروهای ضدمیکروبی – آنتی بیوتیک ها – برای 
کاهش خطرات مرتبط با ایمنی و ســالمت غذایی اســت. این مســئله شامل 
گستره ای فراتر از مزارع کشاورزی بوده و در برگیرنده پایبندی تمامی بخش ها 
و افراد دخیل در تولید و کســب وکارهای مرتبط با مواد غذایی به شــیوه های 
مناسب بهداشتی است، مسئله ای که باید از طریق یک نظام بازرسی مبتنی بر 

خطر اجرایی شود.
نظام های پایش و نظارت مؤثری که بتوانند کاربرد مواد ضدمیکروبی و وجود 
مقاومت میکروبی در انســان ها و زنجیره های غذایی را رصد کنند نیز از جمله 
مسائل ضروری هستند. یک بخش مهم از چنین تالش هایی، »برنامه های پایش 
بقایای داروهای دامپزشکی« است؛ این برنامه ها هم اکنون در برخی از کشورها 

در حال اجرا هستند اما در اغلب موارد نیازمند تقویت و بهبود می باشند.  
فائو  برای ترویج و تشــویق تالش های جهانی به منظور حصول اطمینان از 
ایمنی و سالمت غذایی مصمم اســت و در این راستا حمایت ها و آموزش های 
مرتبط با چگونگی استقرار برنامه های پایش بقایای داروهای دامپزشکی مؤثر را 
در اختیار کشورها قرار می دهد. یکی دیگر از کمک های این سازمان به کشورها، 
»ابزار ارزیابی فائو برای نظا م های آزمایشگاهی و نظارت بر مقاومت میکروبی« 
موســوم به FAO-ATLASS اســت. کشــورها با حمایت فائو می توانند 
ظرفیت های ملی نظارتی و آزمایشــگاهی خود را ارزیابی کــرده و حوزه های 

اولویت دار برای تخصیص منابع و سرمایه گذاری ها را تعیین کنند.
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رئیسهیئتمدیره
انجمنصنفیروغن
نباتی:تقاضایسه
برابریدربرابر

عرضه،بازارروغنرا
برهمزد؛توزیعهزار
تنبطریروغندر

مغازهها

خلیلی گفت: طی هفته های اخیر افزایش ۳ برابری تقاضا، تعادل بازار 
را بر هم زد، اما هم اکنون شاهد افزایش توزیع و آرامش بازار هستیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی، به نقل از باشــگاه 
خبرنگاران جوان؛ ابوالحسن خلیلی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 
روغن نباتی، درباره آخرین جزئیات عرضــه روغن حلب در بازار اظهار 
کرد: اگرچه تصور و ذهنیت خانوار از روغن های حلب روغن جامد است، 

اما با تغییر ساختار، استاندارد این روغن ها نیمه جامد است.
افزایش قیمت ورق، عاملی برای گرانی روغن حلب

او با اشاره به اینکه بخش اعظم کمبود روغن در هفته های اخیر مربوط 
به روغن های حلب بوده اســت، افزود: با توجه به افزایش قیمت ورق، 
کارخانه ها تولید خود را متوقف کردند، اما در بخش خانوار، کارخانه ها 

در زمینه تولید روغن بطری پرتوان کار کردند.
عرضه فراوان روغن حلب از هفته آتی در بازار

خلیلی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه روغن بطری وجود ندارد، 
بیان کرد: اولویت نخست کارخانه ها پر کردن شلف های فروشگاه های 
زنجیــره ای بود که خوشــبختانه این امــر محقق شــد و اولویت دوم 
ســوپرمارکت ها و خواربارفروشــی های سطح شــهر بوده است که از 
روز گذشــته به طور متوســط روزانه یک هزار تن روغن در سطح این 

فروشگاه ها توزیع شد.
عضو انجمن صنفی روغن نباتی ادامــه داد: از هفته آینده با افزایش 
تولید روغن حلب شاهد توزیع بیشتر در ســطح فروشگاه ها و مغازه ها 

خواهیم بود.
او با بیان اینکه مشــکالتی در خصوص تامیــن و تخصیص ارز برای 
واردات دانه هــای روغنی و روغن خام وجــود دارد، بیان کرد: با وجود 
تمامی مشکالت، میزان عرضه با تقاضا همخوانی دارد و طی هفته های 
اخیر به دلیل افزایش تقاضای مردم و خروج روغن از شلف های مغازه و 

فروشگاه ها سه برابر حالت عادی، این تعادل بر هم خورد که هم اکنون 
با کاهش نگرانی مردم ، شــاهد افزایش توزیع و در نهایت آرامش بازار 

هستیم.
این مقام مســئول درباره اینکه آیا قیمت روغن تا پایان سال تغییر 
می کند، بیان کرد: با وجود واردات ماده اولیه روغن از خارج و وابستگی 
کامل به قیمت بورس جهانی پیش بینی می شود که با افزایش قیمت در 
بازار های جهانی، نرخ نهایی کاال دستخوش تحوالتی در بازار قرار گیرد.
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن صنفی روغــن ادامــه داد: با وجود 
واردات روغن خام با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اما آنچه در بازار رخ داد مربوط 
به اثرات افزایش جهانی قیمت ارز در نرخ روغن تصفیه شده بود، ضمن 
آنکه واردات ملزومات و بسته بندی با ارز نیما بر بازار روغن تاثیر گذار 
است، اما کارخانه ها با همه این تفاسیر نباید به صالح دید خود قیمت ها 

را افزایش دهند.
خلیلی در پایان تصریح کرد: کارخانه های روغن نباتی با ارائه مستندات 
الزم به سازمان حمایت و پس از بررسی اسناد و مدارک، توسط ستاد 

تنظیم بازار اجازه این کار را دریافت می کنند.

در7ماهنخست
امسال؛۱54هزار
پروندهتخلفصنفی
تشکیلشد

در هفت ماهه امسال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بازرسی از واحدهای صنفی 
انجام شد که منجر به تشکیل ۱۵۴ هزار فقره پرونده شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی، و به نقل از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در هفت ماهه امســال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 
بازرسی از واحدهای صنفی انجام شــد که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۴.۳ درصد افزایش داشته است .
تعداد بازرســی های انجام شــده از واحدهای صنفی در ۷ ماهه سال 

گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بازرسی بوده است.
تعداد پرونده های متشکله در همین راستا در ۷ ماهه امسال ۱۵۴ هزار 
پرونده بوده که با توجه به تشکیل ۱۴۵ هزار فقره پرونده در مدت مشابه 

سال ۱۳۹۸، افزایش ۶.۲ درصدی را در این بخش شاهد بودیم.
همچنین تخلفات کشف شده در هفت ماهه امسال ۱۸۷.۲ هزار فقره 
بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.
تعداد تخلفات کشف شده در هفت ماهه سال گذشته )۱۳۹۸( حدود 

۱۸۷ هزار تخلف بوده است.
گفتنی است که در هفت ماهه امسال به بیش از ۸۹ هزار فقره شکایت 
مردمی رســیدگی شــد که با در نظر گرفتن آمار مدت مشابه پارسال 

)رسیدگی به ۸۶ هزار فقره شکایت( افزایش ۴ درصدی داشته است.

ر   خبـا ا
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ازسویستادتنظیم
بازار؛حداکثرقیمت
تحویلشکرسفید
تولیدداخلدرب
کارخانهتعیینشد

حداکثر قیمت تحویل شکر سفید تولید داخل درب کارخانه به ازای 
هر کیلوگرم به صورت یکســان برای مصارف صنف و صنعت و عمده 

خری خانوار ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شد.
بــه گزارش پایــگاه خبری صنعت غــذا و کشــاورزی، به نقل از 
وزارت صمت، ســتاد تنظیم بازار حداکثر قیمت تحویل شکر سفید 
تولید داخل درب کارخانه به ازای هر کیلوگرم به صورت یکسان برای 
مصارف صنف و صنعت و عمده خــری خانوار را معادل ۶ هزار و ۶۵۰ 

تومان تعدیل کرد.
همچنین حداکثر قیمــت مصرف کننده در بســته بندی های یک 

کیلوگرمی کماکان ۸ هزار و ۷۰۰ خواهد بود.
همچنین با توجه به مشکالت تأمین مواد اولیه کارخانجات صنعتی 
مصرف کننده ذرت )کارخانجات صنعتی فروکتوز، گلوکز، دکستروز، 
نشاســته و …( مقرر شــد، میزان ۴۰۰ هزار تن ذرت، برای مصرف 
کارخانجات صنعتی تا پایان ســال ۱۳۹۹ از محل واردات ذرت با ارز 

۴,۲۰۰ تومان تأمین گردد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف اســت ۴۰۰ هزار تن ذرت اختصاص 
یافته به این بخش را از طریق سامانه بازارگاه ثبت، توزیع نظارت نماید.
دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر دو روز پیش، این قیمت ها 

را اعالم کرده و گفته بود این نرخ ها نهایی شده است.

مدیرکلبنادرو
دریانوردیهرمزگان:

چهارهزارتنبرنج
بصورتکانتینری
واردبندرشهید
رجاییشدهاست

مدیرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان گفت: چهــار هزار تن برنج 
بصورت کانتینری وارد این بندر شهید رجایی شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشــاورزی، علیرضا محمدی 
کرجی ران در نشســت مشــترک گمرک و بنادر برای رفع مشکالت 

واردات کاال از بنادر کشور با حضور وزیر صمت برگزار شد، ضمن ارائه 
گزارشی از میزان کاالهای اساسی وارد شده به بندر شهید رجایی اظهار 
داشت: بندر شهید رجایی بیشتر برای موضوعات کانتینری پیش بینی 

شده است.
وی ادادمه داد: زمانی که بار بصورت فله وارد بندر شهید رجایی می 
شــود به لحاظ کاربری تعریف شده کانتینری نرم عملیات فله کاهش 

می یابد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان بــا تاکید به اینکه هم اکنون 
چهار هزار تن برنج بصورت کانتینری وارد این بندر شهید رجایی شده 
است پیشنهاد کرد: بازرگانی دولتی به منظور کاهش توقف کشتی در 
لنگرگاه، کشتی ها کاالهای اساســی را بصورت کانتینر وارد این بندر 

کنند.
وی همچنین بــر لزوم تقویت ارتبــاط نرم افزاری بــا هدف تبادل 

اطالعات بیشتر بین گمرگ و بنادر و سازمان تجارت تاکید کرد.
شایان ذکر است، در نشســت بررســی موانع و مشکالت ترخیص 
کاالهای اساســی و مواد اولیــه تولید، نمایندگان مــردم در مجلس، 
اســتاندار هرمزگان، نمایندگان گمرگات، نمایندگان دستگاه نظارت، 
نمایندگان وزارت صمت و بانــک مرکزی هر یک به بیان دیدگاه های 

خود پیرامون این موضوع پرداختند.

چراکنسروماهی
ارزاننشد؟

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توســعه بازار آبزیان شیالت 
ایران گفت: اواخر آبان ماه اولین تخلیه صید این فصل آغاز می شــود 
و با انتقال آنها بــه کارخانه ها تقریبا یک ماه تا یــک ماه و نیم آینده 

قیمت تمام شده کنسرو ماهی روند کاهشی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا؛ عیسی گلشاهی در پاســخ به این سوال که چرا با 
وجود آغاز فصل صید قیمت کنسرو ماهی برای مصرف کننده همچنان 
باال است؟ اظهار کرد: هنوز ماهی های صید شده وارد بازار و کارخانه 
ها نشده است و پیش بینی می شود اواخر آبان ماه اولین تخلیه صید 
این فصل آغاز شود و با انتقال آنها به کارخانه ها تقریبا یک ماه تا یک 
ماه و نیم آینده قیمت تمام شده کنســرو ماهی روند کاهشی داشته 

باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ماهی های استفاده شده در کنسروهایی 
که به بازار عرضه می شــود از صید ابتدای ســال یا وارداتی بوده و به 

زودی ماهی های صید جدید وارد فرآیند کنسروسازی می شوند.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توســعه بازار آبزیان شیالت 
ایران اضافه کرد: تغییر قیمت  کنسرو الزاما با تغییر قیمت درج شده 
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روی قوطی همراه نخواهد بود و این کاهش قیمت به صورت فروش های 
ویژه و تخفیفهای مختلف انجام خواهد شــد، زیــرا با اتمام فصل صید 
دوباره با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد و این امکان وجود ندارد که 
دائما و به صورت لحظه ای قیمتها برای مراجعی از جمله سازمان حمایت 
اعالم شود. وی با اشاره به اینکه در یک برهه ای قیمت کنسرو ماهی تن 
تا ۳۲ هزارتومان هم رسید و در حال حاضر متوسط قیمت آن در بازار 
برای مصرف کننده ۲۶ هزارتومان است، اظهار کرد: پیش بینی می شود 

قیمت کنسرو ماهی به ۲۳ تا ۲۴ هزارتومان برسد.
گلشاهی با اشــاره به اینکه قیمت مصوب کنسرو ماهی سال گذشته 
۱۹ هزار و ۵۰۰تومان بود و امســال به طور متوسط به ۲۴ هزارتومان 
خواهد رسید، افزود: باید توجه داشته باشیم که سایر هزینه های تولید 
هم امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و در همین یک 
ماهه قیمت روغن مورد استفاده در کنسرو ماهی که حدود ۱۸ درصد 

حجم قوطی را دربرمی گیرد با افزایش چشمگیری مواجه شده است.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان شیالت ایران 
در پایان از ورود کنســرو ماهی قزل آال به صورت تولید تجاری به بازار 
خبر داد و گفت: اخیرا کنسرو ماهی قزل آال به صورت گسترده وارد بازار 
شده است که از نظر قیمتی نسبت به کنسروهای دیگر به صرفه تر بوده 

و می تواند بخشی از نیاز بازار را تامین کند.
افزایش قیمت کنسرو ماهی از ابتدای ســال کلید خورد و قیمت هر 
قوطی کنسرو ماهی تا ۳۲ هزارتومان هم رسید. افزایش قیمتی که علت 
آن پایان فصل صید و عرضه کم ماهی به بازار عنوان شده بود و مسئوالن 
مربوطه نیز اعالم کرده بودند با آغاز فصل صید  یعنی از پایان شهریور 
ماه و ورود صید جدید به کارخانه ها قیمت کنسرو ماهی روند کاهشی 

پیدا خواهد کرد.

دبیرانجمنقندوشکر
خبرداد:قیمتشکر
نهاییشد/نرخبرای
مصرفکنندهنسبت
بهخردادثابتماند

دبیر انجمن قند و شکر از نهایی شدن قیمت شکر برای صنوف، صنایع 
و مصرف کنندگان خبر داد و گفت: قیمت نهایی برای خانوار بدون تغییر 
نسبت به خردادماه هر بســته یک کیلویی ۸۷۰۰ تومان باقی ماند. به 
گزارش مهر؛ بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر با 
اشاره به برگزاری جلسه ســتاد تنظیم بازار و نهایی شدن قیمت شکر 
برای صنف، صنعت و همچنین خانوار، اظهار داشت: در این جلسه قیمت 
شــکر تولید داخل درب کارخانه برای صنوف، صنایع و بصورت عمده، 
با حدود ۳۵۰ تومان افزایش نســبت به خردادماه ۶,۶۵۰ تومان تعیین 
شد. وی تصریح کرد: همچنین قیمت بسته یک کیلوگرمی شکر درب 

مغازه برای مصرف کننده نهایی بدون تغییر نسبت به خردادماه ۸۷۰۰ 
تومان تعیین شد. دانایی از ابالغ قیمت های جدید در روز جاری )شنبه 
۲۴ آبان ۹۹( خبر داد و گفت: با توجه به افزایش چشمگیر هزینه های 
تولید، نظر ما این بود که قیمت شکر برای صنوف و صنایع باید ۶۸۰۰ 

تومان باشد که متأسفانه مورد توافق قرار نگرفت.
وی افزود: این مساله به زیان تولید است و به صنعت نیز خسارت وارد 
می کند. به عنوان مثال در خردادماه قیمت هر کیسه ای که شکر را در 
آن می ریزیم، ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ تومان بود در حالی که همان کیسه االن 

۵۰۰۰ تومان عرضه می شود و قیمتش ۲.۵ برابر شده است.
دانایی ادامه داد: همچنین قیمت لوازم یدکی، قطعات و سایر مواد اولیه 
نیز افزایش زیادی داشته اما متأسفانه ما نتوانستیم این مساله را در ستاد 

تنظیم بازار جا بیندازیم و آنان را قانع کنیم.
بی توجهی به هزینه های تولید در تعیین قیمت شکر در حالی است 
که هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در نامه ای آزادسازی قیمت دو کاالی 
شکر و الســتیک را با اعالم شــرایطی ابالغ کرد. طبق اعالم این نهاد 
چارچوب قیمت گذاری جدید باید بر مبنای قواعد سازمان حمایت باشد.

وزیرصمت:بهدنبال
فراوانیکاالهاو
تامینبهموقعمواد
اولیهکارخانجات
هستیم

وزیر صنعــت، معدن و تجــارت از ترخیص حــدود ۱.۲ میلیون تن 
کاالهای اساسی و مواد اولیه رســوبی در گمرکات کشور پس از مصوبه 

اخیر ستاد اقتصادی دولت خبر داد.
به گزارش شــاتا، علیرضا رزم حســینی در گفتگو با خبرنگاران در 
بندرعباس با بیان این مطلب، افــزود: اولویتهای اصلی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت تولید و تجارت خارجی می باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاص کشور اخیراً مصوبه ای از ستاد 
اقتصادی دولت ابالغ شده است که نسبت به ترخیص کاالهای رسوبی 

در گمرکات کشور به خصوص در بندرعباس اقدام فوری انجام شود.
وزیر صمت بیان کرد: به همین منظور با سفری که به بندرعباس انجام 
داده ایم می خواهیم چگونگی انجام این ابالغیه را مورد بررسی و پیگیری 
قرار دهیم، بازدید هوایی از گمرک خواهیم داشت و با مدیران گمرک و 

بنادر نیز در جلسه شرکت خواهیم کرد.
رزم حسینی ادامه داد: در شرایطی هستیم که باید چرخ تولید بهتر و 
بیشتر از گذشته بچرخد، به دنبال فراوانی کاالها و مایحتاج عمومی مردم 
و همچنین تامین به موقــع مواد اولیه کارخانجات و واحدهای تولیدی 
هستیم. وی اعالم کرد: پس از مصوبه ســتاد اقتصادی دولت مبنی بر 
ترخیص کاالهای رسوبی ازگمرکات تا ۱.۲ میلیون تن کاال از گمرکات 

کشور ترخیص شده است.
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News

معاونبازرسیو
نظارتاتاقاصناف

ایران:گرانفروشینان
کاهشیافت/سهمیه
نانوایانتغییرنکرده

است

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران اظهار داشت: گرانفروشی 
نانوایی ها کاهــش یافته و با توجه به نرخ جدیدی که تصویب شــد و 
افزایش قیمت پیدا کرد، نسبت به سال های گذشته کمتر شاهد تخلف 
هستیم. به گزارش ایلنا؛ بهنام نیک منش اظهار داشت: در مورد نظارت 
بر نانوایی ها ابالغیه های زیــادی به اتحادیه هــای صنفی و اتاق های 
شهرستان ها ارسال کردیم تا نظارت ویژه نسبت به رعایت مقررات نظام 
صنفی را داشته باشند و در صورت تخلف هم برخوردهای الزم قانونی 
را انجام دهند. در کنار این موضوع، بازرســان اتاق اصناف نیز در مورد 
کم فروشی و گران فروشی رصد می کنند. وی در مورد تخلفات نانوایان 
توضیح داد: در سراسر کشــور هم پرونده هایی در مورد نانوایان داریم 
که بیشتر کم فروشــی و گران فروشی است، ولی گرانفروشی نانوایی ها 
کاهش داشته و با توجه به نرخ جدیدی که تصویب شد و افزایش قیمت 
پیدا کرد، نسبت به سال های گذشته کمتر شاهد تخلف هستیم. نیک 
منش در پاسخ به سوالی پیرامون گرانفروشی به خاطر ارائه نان کنجدی 
اظهار کرد: مصوبه وجود دارد که اگر کسی درخواست نان کنجدی کرد 

مشکلی نیست، اما باید بنا بر تقاضای مشتری باشد.
وی افزود: برای گران شدن آرد درخواست شده بود که این کار صورت 

نگرفت، سهمیه نانوایان نیز تغییر نکرده است.

رشدصادراتدر
مقابلکاهشواردات

نتیجهتالشتولید
کنندگاناست

نیره پیروزبخت، رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایــران در آیین 
گرامیداشت روز جهانی استاندارد استان تهران در جمع واحد های نمونه 
تولیدی استان، توسعه صادرات و کاهش واردات را در شرایط تحریم و 
کرونا حاصل تالش بی وقفه صنعتگران و تولیدکنندگان دانست که در 

سال جهش تولید خوش درخشیدند. 

بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و کشــاورزی 
)اگروفودنیوز(،پیروزبخت با اشاره به روز ملی کیفیت، یکی از مباحث 
مهم در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را موضوع کیفیت عنوان 

کرد و گفت : کیفیت باید در تمامی شئون زندگی تسری یابد.
وی با اشاره به موانع تحریم و مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا 
گفت: با همت و پشتکار تولیدکنندگان توانستیم به جهش بزرگی در 
تولید دست یابیم بطوریکه در برخی موارد بی نیاز از واردات باشیم که 

این رشد، طلیعه ای است برای آینده ای روشن. 
پیروزبخت با اشاره به تحوالت سیاسی و اقتصادی در دنیا تصریح کرد: 
موفقیت های اخیر سازمان ملی استاندارد ایران در کسب کرسی و ریاست 
 کمیته های بین المللی در طول تاریخ این سازمان بی سابقه بوده است. 
رییس سازمان ملی اســتاندارد ایران در ادامه به تفسیر زندگی از بعد 
کمی و کیفی پرداخت و توجــه مخاطبان را به ابعــاد کیفی زندگی 

معطوف ساخت. 
پیروزبخت با اشــاره به شعار حفاظت از زمین با اســتانداردها ابراز 
امیدواری کرد: با رعایت استانداردها محیط زیست ایمن و سالم تری 

را برای آینده فرزندان ایجاد کنیم.
در پایان از واحدهای نمونه تولیدی استان تهران با اهدا لوح و تندیس 

تقدیر به عمل آمد.

توزیعبرنجوارداتی
آغازشد

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اســتان تهران اعالم کرد که توزیع ۵۰۰۰ تن ســهمیه برنج 
وارداتی به قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای عرضه در خرده 

فروشی ها در سطح استان تهران آغاز شده است.
مجتبی شــیر قاضی،  در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه صد و 
دهمین کارگروه ســتاد تنظیم بازار کشور مبنی بر اختصاص و توزیع 
برنج وارداتی توسط شــرکت بازرگانی دولتی ایران، اظهار کرد: توزیع 
۵۰۰۰ تن ســهیمیه برنج وارداتی )هندی ۱۱۲۱( در کیسه های ۱۰ 
کیلویی به قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای عرضه در خرده 

فروشی ها در سطح استان تهران آغاز شده است.  
به گفته وی توزیع در تهران و شهرســتان های تابعه در شبکه های 
منتخب شامل فروشگاهای زنجیره ای، سازمان میادین میوه و تره بار 

شهرداری و صنوف منتخب انجام می شود.  
 توزیع روغن نباتی و مرغ تا تثبیت قیمت ها ادامه دارد

این مقام مســئول همچنین اعالم کرد که توزیع کاالهای اساسی از 
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خبـر

جمله روغن نباتی و مرغ منجمد نیز انجام شــده و تا تثبیت قیمت ها 
ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایســنا، اواخر شــهریورماه بود که عرضه روغن جامد در 
فروشــگاه ها کم شــد و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از یک ماه 
بعد نیز روغن مایع در بازار کمیاب شــد؛ به طــوری که این کاال یا در 
مغازه ها و فروشگاه های بزرگ نبود یا به هرنفر تنها یک روغن فروخته 
می شد.  اگر چه بنا بر وعده مسئوالن مربوطه قرار بود از هفته گذشته 
روغن در بازار توزیع و مشکل این کاالی پرمصرف حل شود  اما به نظر 
می رســد این وعده به ویژه در بخش روغن جامد هنوز به طور کامل 

عملیاتی نشده است.
 تا پایان سال 33 هزار تن شکر مصرف خانوار در تهران توزیع 

می شود
شیرقاضی همچنین از تخصیص شــکر مورد نیاز تا پایان سال جاری 
از محل تولید داخل خبر داد و گفت که تا پایان سال ۳۳ هزار تن شکر 

مصرف خانوار در تهران توزیع می شود.
وی با بیان اینکه نرخ مصوب مصرف کننده در قالب بسته بندی یک 
کیلو گرمی ۸۷۰۰  تومان اســت که پیش تر از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان وتولیدکنندگان اعالم شده بود،  تاکید کرد که نظارت 
الزم جهت عرضه در شــبکه های توزیع شامل فروشگاه های زنجیره ای 
ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری فروشــگاه ها وتعاونی های 
مصرف و رعایت قیمت های مصوب توســط بازرسان سازمان صمت و 

اتاق اصناف وتعزیرات حکومتی انجام می شود.

ارز4200تومانیشکر
حذفشد

بر اســاس تصمیم کارگروه تنظیم بازار اولویت ارزی واردات شــکر 
برداشته شد و ارز این محصول از نرخ ۴۲۰۰ تومان به نیمایی تغییر کرد.

به گزارش تسنیم بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار اولویت ارزی 
شکر برداشته شد و این محصول از گروه یک به گروه دو کاالیی رفت.

بر این اســاس ارز مورد نیاز برای واردات شــکر از ارز رسمی ۴۲۰۰ 
تومانی به ارز نیمایی تغییر یافت.

در مصوبه کارگروه تنظیم بازار آمده اســت: با توجه به تغییر اولویت 
ارزی شکر از گروه یک به گروه دو، مقرر شد قیمت گذاری شکر تولید 
داخل توسط انجمن ذیربط و بر اســاس ضوابط قیمت گذاری سازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد.
تبصره ۱: بابت هر کیلوگرم شــکر صنف و صنعت مبلغ ۵۰۰۰ ریال 
مطالبات کارخانجات از دولت بر اســاس کنترل و محاســبات سازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تسویه گردد.
تبصره ۲:واحد های تولیدی و عوامل توزیع شــکر ملزم می باشــند 
اطالعات مربوط به فروش خود را در ســامانه جامع تجارت و ســامانه 

۱۲۴ ثبت نمایند.

افزایش۱44تا202
درصدیقیمت
کاالهایاساسی
طی2سالگذشته

بررسی های انجام شده نشــان می دهد قیمت کاالهای اساسی طی 
دوســاله )از فروردین ۹۷ تا مرداد ۹۹( بین ۱۴۴ تا ۲۰۲ درصد رشــد 

داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براســاس آمارهای اعالم شده، قیمت 
کاالهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است به 
طوری که حتی کاالهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت 
مینمایند رشــد قیمت باالی ۱۰۰ درصدی را تجربه نموده اند که این 

مسئله ضرورت حمایت از اقشار ضعیف جامعه را نشان میدهد.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد قیمت کاالهای اساسی طی مدت 
حدود دوســاله )از فروردین ۹۷ تا مرداد ۹۹( بین ۱۴۴ تا ۲۰۲ درصد 

رشد داشته است.

نایبرییسشورای
ملیزعفرانخبر
داد:خریدحمایتی
زعفرانتوسطدولت
باهدفحمایتاز
تولیدکنندگان

نایب رییس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به پایین بودن قیمت 
زعفران در بازار، دولــت برای خرید حمایتی ایــن محصول در برخی 

استان های کشور ورود کرده که این اقدام به نفع زعفران کاران است.
به گزارش ایرنا؛ غالمرضا میــری درباره وضعیت فعلی بازار زعفران و 
برنامه ورود دولت برای خرید حمایتی و مشــکالت این صنعت، افزود: 
دولت از روز ۱۸ آبان ماه خرید حمایتی این محصول از کشاورزان را در 

برخی استان ها آغاز کرد.
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وی بیان داشت: اکنون مشکل بازار زعفران ناشی از افزایش هزینه های 
تولید، افت قیمت محصول در بازار، کاهش نقدینگی کشاورزان و کاهش 

صادرات به دلیل نقل و انتقاالت ارزی است.
رییس اتحادیه ملی صادرکنندگان زعفران اظهار داشت: در چنین 
شــرایطی، ورود دولت برای خرید حمایتی زعفران از کشاورزان اقدام 
بجایی اســت که دولت قیمت گذاری کارشناسی روی محصول انجام 
دهد، حتی در صورتــی که اقدام به خرید نکند ایــن امر می تواند در 
حمایت از این صنعت موثر باشد. میری گفت: اکنون دولت زعفران را 
در دو رتبه بندی، زعفران نگین با قیمت هر کیلوگرم ۱۳ میلیون تومان 
و زعفران پوشال )شبه نگین( را با قیمت هر کیلوگرم ۱۱ میلیون تومان 
به صورت حمایتی می خرد. وی با بیان اینکه زعفران دارای ۶ رتبه بندی 
در بازار است، اظهار داشــت: اکنون هر کیلوگرم زعفران در بازار بین 
هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۴ میلیون تومان قیمت دارد که 
زعفران نگین در بــازار بین ۱۰ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان و زعفران 

پوشال بین ۱۰ میلیون تا ۱۱ میلیون تومان است.
نایب رییس شــورای ملی زعفران یادآور شــد: دولــت برای خرید 
حمایتی زعفران، شــرط پرداخت نقدی ۳۰ درصدی و پرداخت ۷۰ 

درصد باقی مانده پول برای سه ماه بعد را تعیین کرده است.
وی بر این باور اســت که برای حمایت از زعفران کاران الزم بود ۷۰ 
درصد پول کشاورزان به صورت نقدی و ۳۰ درصد سه ماه بعد پرداخت 
شود تا کشاورز برای معیشت و کشت بعدی خود نقدینگی الزم را داشته 
باشــد. میری گفت: به دلیل افزایش هزینه های تولید، زعفران کاران 
نقدینگی کافی برای کشت بعدی خود ندارند، بنابراین همین موضوع 
می تواند در کاهش سطح زیر کشت زعفران سال آینده تاثیرگذار باشد.
این مقام صنفی گفت: اکنون تولیدکنندگان براین باورند که قیمت 
کنونی زعفران در بازار کمتر از قیمت تمام شــده محصول یعنی هر 

کیلوگرم بین ۱۰ میلیون تا ۱۲ میلیون تومان است.
رییس اتحادیه ملی صادرکننــدگان زعفران افزود: اکنون محصول 
زعفران در ۲۵ استان کشور کشت می شود که افزایش سطح زیر کشت 
و تولید، موجب کاهش قیمت در بازار شده، تا جایی که تولید زعفران 

برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست.
وی تاکید کرد: قیمت زعفران در بازار باید به گونه ای تعیین شود که 

تولید این محصول برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد.
میری، ایران را همچنان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران 
جهان برشمرد و اظهار داشــت: بزرگترین رقیب ایران سالیانه حدود 
۱۴ تن زعفران تولید می کند، اما بــرای حفظ این رتبه در جهان باید 
با حمایت دولت اقدامات الزم انجام شود تا تولید این محصول کاهش 
نیابد. طبق آمارهای موجود پارســال ۵۰۰ تن زعفران در سطح بیش 
از ۱۲۳ هزار هکتار کشت شــد که از این میزان بیش از ۲۷۲ هزار تن 

محصول به کشورهای مختلف جهان صادر شد.
ســال گذشــته حدود ۷۵ تن محصول زعفران در دو رتبه بندی با 
قیمت های بیــن ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تــا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از کشاورزان 

خریداری شد.
بیشــترین میزان تولید زعفران ایران مربوط به استان های خراسان 

رضوی و جنوبی است.

دبیرسندیکای
صنایعکنسروایران:
استفادهازپنبهدر
تولیدتنماهی
تکذیبشد

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران استفاده از پنبه در تولید تن ماهی 
توسط برخی کارخانجات تولیدی را به شدت تکذیب کرد و گفت: تولید 

تن ماهی در کشور با نظارت دقیق دستگاه های ناظر انجام می شود.
ســید محمد میر رضوی، دبیر ســندیکای صنایع کنسرو ایران در 
گفتگو با خبرنــگار مهر در واکنــش به فیلم کوتاهی کــه در برخی 
شبکه های اجتماعی منتشر شده و فردی با شستن تکه های تن ماهی 
با آب، ادعا می کند که در تولید تن ماهی از پنبه استفاده شده و تقلب 
شده است، اظهارداشــت: بنده هم این کلیپ را دیده ام و این مساله را 
قویاً تکذیب می کنم. متأسفانه مشخص نیست چه کسی این کلیپ را 
منتشر کرده و به اعتقاد ما اهداف این افراد آسیب زدن به صنعت تن 
ماهی کشور است. وی اضافه کرد: در همین راستا، کمیته فنی آبزیان 
ســندیکای صنایع کنســرو نامه ای را خطاب به وزارت صمت و سایر 
دســتگاه های مربوطه آماده کرده که به زودی آن را ارسال می کنیم و 
ما در این نامه از مسئوالن درخواست کرده ایم مساله را به جد پیگیری 
کنند. میر رضوی افزود: در تولید برخی از تن ماهی ها، از مارلین ماهی 
)بادبان ماهی( استفاده می شــود و این نکته روی قوطی تن ماهی نیز 
عنوان شده اســت و در کلیپی که منتشر شده نیز از همین نوع ماهی 

برای تولید تن استفاده شده است.
وی ادامه داد: ۸۰ درصد گوشــت ماهی پروتئین بوده و باقی آن، پر
وتئین های میوفیبر اســت؛ مارلین ماهی نیز یک ماهی بسیار مغذی 
است و مشکلی برای مصرف کننده ندارد اما ضخامت بیشتری نسبت 
به ســایر ماهیان تن دارد به همین جهت قیمت پایین تری هم دارد. 
آنچه در کلیپ مذکور به عنوان پنبه معرفی می شــود، در واقع بخشی 
از بافت گوشت مارلین ماهی است و اینگونه نیست که تولیدکننده با 
هدف تقلب، به جای گوشت ماهی، پنبه را به ترکیب تن ماهی اضافه 
کرده باشد. وی تصریح کرد: بنظر می رسد فرد انتشار دهنده این فیلم 
در فضای مجازی قصد سواســتفاده دارد. شاید هم از سر بی اطالعی، 

دچار سوبرداشت شده است.
وی تصریح کرد: تن ماهی به عنوان یک غذای سالم در جهان شناخته 
می شود و در ایران نیز چون ماهی های تنی که کنسرو می شود فرایند 
حرارت را طــی می کنند، نیازی به مواد افزودنــی ندارند و بنابراین از 

هیچ گونه مواد نگهدارنده در تولید این محصول استفاده نمی شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد بر تولید 
تن در کشور نظارت دقیق دارند، گفت: به مصرف کنندگان اطمینان 
می دهم که تن ماهی تولید شده در کشور کاماًل سالم و بهداشتی است.
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خبـر

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

تغذیه

گل کلم یک غذای سرشار از مواد مغذی است که برای سالمتی مفید بوده و 
بدن را از بیماری ها محافظت می کند.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا  به نقل از وب سایت العین، گل کلم یک 
غذای سرشــار از مواد مغذی اســت؛ به طوریکه حاوی انواع ویتامین ها، مواد 
معدنی و آنتی اکسیدان اســت که برای سالمتی مفید بوده و بدن را از بیماری 

محافظت می کند.
در این گزارش از ۷ خاصیت فوق العاده گل کلم برای سالمتی می گوییم:

۱. تقویت توانایی های ذهنی
گل کلم حــاوی درصد باالیی کولین اســت که در بهبود 

کیفیــت خواب، افزایــش مهارت هــا و توانایی های 
آموزشــی و نیز تقویت حافظه نقــش دارد. کولین 
موجود در گل کلم انتقال ســیگنال های عصبی را 

بهبود می بخشد.
۲. فواید گل کلم برای رژیم غذایی

گل کلم حاوی خواص زیادی اســت که آن را برای 
کاهش وزن مفید می کند؛ زیرا کالری کمی دارد و یک 

فنجان گل کلم فقط ۲۵ کالری دارد. همچنین منبعی غنی 
از فیبر اســت که به تنظیم فرآیند هضم و احساس سیری 

کمک می کند و همچنین حاوی مقادیر زیادی آب مفید برای 
کاهش وزن است.

۳. حفاظت از قلب و عروق
گل کلم سرشار از آنتی اکســیدان های قدرتمند اســت که به جلوگیری از 
بیماری های قلبی عروقی کمک و همچنین از بدن در برابر سکته مغزی محافظت 
می کند. مطالعات علمی نشان داده است که خوردن گل کلم به طور منظم به 
کاهش میزان بیماری های قلبی و بیماری های مرتبط با رگ ها کمک می کند و 

همچنین باعث تنظیم نسبت کلسترول در خون می شود.
۴. محافظت در برابر سرطان

وب سایت “Medical News Today” به مطالعه ای اشاره کرده است که 
ثابت می کند گل کلم به محافظت در برابر بیماری های سرطانی کمک می کند؛ 
زیرا حاوی درصد باالیی آنتی اکسیدان و “ایندول-۳-کاربینول” است که دارای 
یک اثر ضد استروژن محافظتی است و مانع رشد سلول های سرطانی می شود 
که این به نوبه خود بدن را از ابتال به ســرطان ریه، پستان، دهانه رحم و مثانه 

محافظت می کند.
۵. فواید گل کلم برای زنان باردار

گل کلم یک ماده غذایی مفید بــرای خانم ها در دوران 
بارداری است؛ زیرا سرشار از ویتامین های مهم و مورد نیاز 
برای این دوره از جمله ویتامین C، ویتامین A و ویتامین 
B است که این ویتامین ها به رشد سلول های جنین و رشد 

سیستم عصبی کمک و ایمنی مادر را تقویت می کنند.
۶. تقویت استخوان ها

کمبود ویتامین K یکی از دالیــل بیماری های 
 K اســتخوانی است. گل کلم سرشــار از ویتامین
است که از قرار گرفتن در معرض پوکی استخوان 
محافظت و از احتمال شکســتگی جلوگیری می کند؛ 
زیرا ویتامین K موجود در گل کلــم باعث افزایش جذب 

کلسیم و کاهش دفع آن از طریق ادرار می شود.
۷. محافظت از دستگاه گوارش

گل کلم سرشار از فیبر غذایی و آب است که از دستگاه گوارش در برابر برخی 
مشکالت از جمله یبوست، التهاب روده، قرار گرفتن در معرض سرطان معده و 

روده بزرگ محافظت و روند هضم غذا را تسهیل می کند.

۷ خاصیت شگفت انگیز گل کلم برای سالمتی

وبیوتیک ها در مقابله با کووید ۱۹ اهمیت دارند پر
محققان معتقدند هماهنگ ســازی میکروبیوم های روده با مصرف پروبیوتیک ها 
می تواند ابزاری برای کمک به بدن در راســتای مقابله با کووید ۱۹ باشــد. به گزارش 
کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از صبای ســالمت ، شواهد تازه حاکی از وجود رابطه 
بین عفونت کووید ۱۹ و وضعیــت میکروبیوم های روده اســت. این یکی از چندین 
فاکتور تأثیرگذار بر شدت بیماری است. با در نظر گرفتن این حقیقت که روده رابطه 
شدیدی با سیستم ایمنی، وضعیت التهابی و توانایی به چالش کشیدن پاتوژن ها را 
دارد، میکروبیوم های روده هم می توانند در پیامدهای ناشی از ویروس تأثیرگذار باشند. 
از اینرو، پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها در جهت کاهش عفونت های تنفسی استفاده 
می شوند. میکروبیوم های روده به چندین روش بر انتقال ویروس و روند پیشرفت بیماری 

تأثیر می گذارند. در همین رابطه، محققان میکروبیوم های مدفوع 
۱۵ بیمار کرونایی را با افراد سالم مقایسه کردند. محققان دریافتند 

افزایــش میزان میکروارگانیزم های مثبــت در روده می تواند بر مقابله 
با کووید ۱۹ تأثیر داشته باشد. همچنین مصرف پروبیوتیک ها موجب تنظیم و تعدیل 
مثبت جامعه باکتریایی در روده ها می شود که همین مسئله می تواند ریسک بیماری های 
مرتبط با روده را کاهش دهد. همچنین میکروبیوم های روده اسیدهای چرب با زنجیره 

کوتاه ترشح می کنند که تأثیر سیستمیک بر کل بدن دارد.

 محققان استرالیایی
می گویند
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سیر دارای فواید زیادی است که مصرف آن در طول روز می تواند باعث عملکرد 
بهتر بدن شود.

سیر یک ماده غذایی فوق العاده بوده و از نظر درمانی دارای خواص زیادی است 
و بانوان ایرانی همواره از آن در تهیه غذای روزانه خود اســتفاده می کنند. باید 
بدانید که خواص سیر فقط مراقبت از شما در برابر سرماخوردگی را شامل نمی 

شود و فواید زیادی برای آن ذکر شده است که در ادامه می خوانید.
رفع بوی بد بدن

خواص ضدباکتری سیر مانع بوی بد بدن می شود.
 سیستم ایمنی بدن بهبود می یابد

از زمان های قدیم گفته اند که سیر از بدن در برابر ویروس ها محافظت می کند. 
اما دانشمندان یک بار دیگر تأیید کرده اند که برای جلوگیری از بیمار شدن در 
زمستان باید مرتباً سیر مصرف کنید. این تاثیر به دلیل ویتامین ها، روغن های 
مفید و اسید های آمینه است. عالوه بر این، سیر آلیسین دارد، نوعی ترکیب آلی 

که باکتری ها و قارچ ها را از بین می برد.
فشار خون پایدار می شود

اگر از فشار خون باال رنج می برید، سیر را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. سیر 
عروق را باز کرده و فشار شریانی را کاهش می دهد. برای درمان فشار خون باال، 
باید روزانه ۴ حبه ســیر مصرف کنید. اما یادتان باشد که این روش تنها روش 
درمانی فشار خون نیســت و باید قبل از استفاده از سیر یا مکمل های غذایی با 

پزشک تان مشورت کنید.
حافظه تان بهبود می یابد

طبق یک نظریه، بدن و مغز انسان به دلیل یک واکنش اکسیداسیون شیمیایی 
پیر  شده و این فرایند باعث از بین رفتن ســلول ها می شود و با گذشت زمان 
پوست را شــل می کند. با مصرف سیر آنتی اکسیدان ها با اکسیداسیون بیش از 

حد مبارزه و به ما در حفظ جوانی کمک می کنند.
سیر حاوی ترکیباتی است که مانع پیری مغز می شوند. افراد مسن با مصرف 
ســیر خطر آلزایمر را کاهش داده و جوان ها حافظه شــان را بهبود بخشیده و 

بهره وری مغز را افزایش می دهند.
استقامت شما بیشتر می شود

سیر باعث می شــود قلب و عضالت موثرتر عمل کنند. اگر ورزش می کنید، 
مصرف سیر نتایج شما را بهبود می بخشد. در یونان باستان، هنگامی که دوپینگی 
در کار نبود، ورزشکاران المپیک سیر می خوردند. به عالوه سیر برای کسانی که 
ورزشکار نیستند هم مفید است، زیرا باعث کاهش خستگی و افزایش بهره وری 

می شود.
 مو و پوست بهبود می یابد

 سیر باعث افزایش رشــد مو و ضخیم تر شدن آن می شــود، حتی می تواند 
آلوپسی موضعی را درمان کند. برای رسیدن به این نتیجه، باید آن را روی پوست 
سر بمالید. فیبروبالست ها )سلول های مســئول تجدید پوست( نسبت به سیر 
واکنش مثبت دارند. ۲ حبه سیر در روز برای تولید کالژن طبیعی و کشسانی 

پوست کافی است.
 روند کاهش وزن تان تسریع می شود

در نتیجه واکنش های شیمیایی پیچیده، آجوئن فرایند ویژه ای را در خون فعال 
کرده و رسوبات چربی را از بین می برد. وقتی رژیم غذایی نادرست و نامتعادل 
دارید، سیر روند افزایش وزن را مهار می کند. این ماده خوراکی کالری اضافی را 

می سوزاند. البته فقط در صورتی که میزان کافی از آن را بخورید.

خ می دهد وزانه سیر در بدن ر اتفاقاتی که با مصرف ر

غ خطر دیابت را افزایش می دهد یاد تخم مر مصرف ز
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد مصرف بیش از حد تخم مرغ می تواند ریسک ابتال به دیابت را افزایش 
دهد. به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از مهر، در این مطالعه محققان دانشگاه ساوت استرالیا به بررسی 
مصرف تخم مرغ در نمونه گسترده ای از افراد بزرگســال چینی برآمدند. نتایج نشان داد افرادی که به طورمنظم 
روزانه یک تخم مرغ یا بیشتر مصرف می کنند )معادل ۵۰ گرم( ریسک دیابت در آنها ۶۰ درصد افزایش می یابد. 
به گفته محققان، رژیم غذایی یک فاکتور مهم و شناخته شده در شروع دیابت نوع۲ است از اینرو شناسایی طیف 
وسیعی از فاکتورهای رژیمی تاثیرگذار بر شیوع روبه افزایش این بیماری مهم است. محققان در این تحقیق متوجه 
شــدند مصرف طوالنی مدت و زیاد تخم مرغ )بیش از ۳۸ گرم در روز( خطــر دیابت را حدود ۲۵ درصد افزایش 
می دهد. همچنین افرادی که به طورمنظم بیش از ۵۰ گرم تخم مرغ )معادل یک تخم مرغ در روز( مصرف می کنند 
احتمال ابتال به دیابت در آنها ۶۰ درصد افزایش می یابد. محققان متوجه شدند این تاثیر در زنان مشهودتر از مردان 

است. پژوهشگران معتقدند باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.

 محققان استرالیایی
می گویند
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خبر

 مدیر عامل اتحادیــه تعاونی های لبنی گفت: 
علی رغم افزایش قیمت ها، فروش محصوالت لبنی 
بر مبنای نرخ مصوب است که با این وجود کارخانه ها 

چاره ای جز تعطیلی ندارند.
علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های 
لبنی ، از افزایش قیمت شــیرخام خبر داد و گفت: 
در حال حاضر شــیرخام ۲ برابر نرخ مصوب عرضه 
می شــود که برای بحث صنایع تبدیلی کار سختی 

است.
او افــزود: علی رغــم افزایش قیمت مــواد اولیه 
اعم از شــیرخام، بســته بنــدی و حمل ونقل، اما 
فروش محصوالت لبنی بر مبنای نرخ مصوب است 
که با ایــن وجود کارخانه ها چــاره ای جز تخلف یا 

تعطیلی ندارند.
ظفری بــا بیان اینکــه مخالــف افزایش قیمت 
محصوالت لبنی هستیم، گفت: دولت باید تدابیری 
بیندیشــد تا مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار 
صنعت قرار گیرد، در غیر این صورت واحد های لبنی 

دیگر توان تولید با زیان را ندارند.
افزایش قیمت لبنیات راه چاره صنعت نیست

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی درباره تاثیر 
گرانی لبنیات بر سرانه مصرف بیان کرد: با افزایش 
مجدد قیمت محصوالت لبنی، میزان مصرف کاهش 
می یابد، چرا که دهک های پایین جامعه به ســبب 

عدم توان خرید، لبنیات نمی خرند.
او پرداخت یارانه مســتقیم را یکی از راهکار های 
اســتمرار فعالیت کارخانه های لبنــی اعالم کرد و 
گفت: اگــر دولت از این صنعــت حمایت نکند، به 
ســبب افزایش قیمت لبنیات ناشــی از باالرفتن 
هزینه های تولید، محصوالت لبنی از ســفره خانوار 

حذف می شود.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی هــای لبنی ادامه داد: 
با وجود افزایش هزینه هــای تولید، صنعت لبنیات 
چاره ای جز افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت های فعلی 
ندارد که با این وجود لبنیات به عنوان کاالی لوکس 

از سبد مصرفی بسیاری از اقشار حذف می شود.
ظفری با اشاره به دالیل عدم اجرای مصوبه اخیر 
کارگروه تنظیــم بازار بیان کرد: بــا وجود مصوبه 
کارگروه تنظیم بازار در ۳۰ شهریور مبنی بر اصالح 
فوری قیمت شــیرخام و محصوالت لبنی از سوی 
وزارت جهاد و ســازمان حمایت، اما افزایش قیمت 
به نتیجه ای نرسید چرا که وزارت جهاد کشاورزی و 

وزارت صمت هر کدام دالیلی دارند، اما آنچه حائز 
اهمیت است در ابتدا باید مصرف کننده دیده شود.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت با حمایت های 
الزم باید کاری کند که مصرف کننده، قدرت خرید 
محصوالت لبنی و واحد های فرآوری و دامپروری، 
قدرت تولید شــیر را داشته باشــند و بدون شک 
اگــر خود را کنار بکشــد و تمامی مشــکالت را بر 
دوش صنایــع لبنی بگذارد، با مشــکالتی روبه رو 

می شویم.
او با بیان اینکه افزایش ۲ برابری قیمت محصوالت 
لبنی راهگشای مشکل صنایع لبنی نیست، گفت: 
اگرچه در شــرایط فعلی صنایع لبنی متحمل زیان 
هســتند، اما با افزایش قیمت مشکل حل نمی شود 
چرا که با این وجــود بخش عمده مصرف کنندگان 
را از دســت می دهیم و کار به جایی می رسد که با 
کاهش تولید، تعدادی از واحد های لبنی به تعطیلی 

کشانده می شوند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشــاره به 
اینکه ســامانه بازارگاه نهاده دامی راهکار مناسبی 
برای حمایت از صنعت لبنیات نیســت، بیان کرد: 
با وجود انحراف ســامانه بازارگاه نهاده های دامی، 
مشــکالت ۲ چندان شــد، در حالی که اگر دولت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را پــس از تبدیل به ریال به طور 

مســتقیم به محصوالت لبنی اختصاص دهد تا هر 
کیلو شیر با نرخ یک هزار تومان و پنیر با نرخ ۳ هزار 
تومان در اختیار مردم قرار گیرد، صنایع لبنی رونق 
می گیرند و با این وجود همه مردم می توانند کاالی 

لبنی را مصرف کنند.
 کاهش سرانه مصرف لبنیات در راه است

این مقام مسئول با انتقاد از کاهش سرانه مصرف 
لبنیات گفت: سرانه مصرف لبنیات از ۱۲۰ کیلو در 
سال ۸۹ به کمتر از ۶۰ کیلو گرم رسیده که این امر 
یک فاجعه است و البته افزایش مجدد قیمت لبنیات 
بر کاهش مجدد ســرانه مصرف لبنیات و تعطیلی 
کارخانه هــا یکی پس از دیگری دامــن  می زند که 
حمایت دولت تنها راهکار رونق صنعت اســت که 
متاسفانه دولت در بحث مالیات، ارزش افزوده، بیمه 

و بانک فشار بر صنعت لبنیات می آورد.
به گفته ظفری، علی رغم آنکه مواد پتروشیمی در 
اختیار دولت است، اما در طول یکسال سه برابر رشد 
می کند که با این وجود چطور می توان انتظار داشت 

که قیمت محصوالت لبنی باال نرود.
مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های لبنــی در پایان 
تصریح کرد: دولت باید فضایی را ایجاد کند که مردم 
از لبنیات گریزان نشوند، چرا که در صورت تحقق این 
امر چند برابر این منابع باید صرف واردات دارو شود.

تعطیلی صنعت لبنیات در سایه افزایش مجدد قیمت ها
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی:
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رئیس اتاق شیراز در نشســت خبری که در این اتاق 
برگزار شد، ریشه و عامل اصلی مشکالت فعلی اقتصاد را 
ناشی از غلط بودن ریل گذاری ها دانست. به عقیده او، در 
این شرایط، به جاری رفع مشکالت و عامل شکل گیری 
آنها، به کسانی مانند صادرکنندگان خرده گرفته می شود 
که حتی در این شرایط نیز دست از کار نکشیده اند و پای 

خدمت ایستاده اند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز 
با تأکید بر اینکه نباید مشکالت اقتصاد کشور را بر گردن 
تحریم و کرونا انداخت، غلط بودن ریل گذاری اقتصاد را 
عامل اصلی مشکالت کنونی دانست. جمال رازقی جهرمی 
در نشست خبری در اتاق شیراز، افزود: متأسفانه سازمان 
توسعه تجارت حامی صادرکنندگان نیست و رئیس بانک 
مرکزی برای تنظیم بازار ارز کشور مسئولیت این مجموعه 
را بر عهده گرفته اســت اما چون موفق نبوده شروع به 
فرافکنی کرده که صادرکنندگان ما ۲۷ میلیارد دالر ارز را 

به کشور برنگردانده اند.
او ادامه داد: اتاق بازگانی بارها و بارها دراین باره نامه نوشته 
اما آن ها در مصاحبه های تلویزیونی، نزد مردمی که دارو هم 
به درستی به دستشان نمی رسد و در معیشت خود دچار 
مشکل شده اند، اعالم می کنند که صادرکننده ارز را برده و 
برنگردانده و این چنین وجهه  صادرکنندگان مملکت را زیر 
سؤال می بردند و متأسفانه سازمان توسعه تجارت هم با آنها 
همراهی می کند. رئیس اتاق شیراز با بیان اینکه از این ۲۷ 
میلیارد دالر، ۱۰ میلیارد دالر مربوط به وزارت نفت و تنها ۵ 

میلیارد دالر آن مربوط به فعاالن عرصه بازرگانی و تجارت 
بوده است، گفت: این ۵ میلیارد دالر مربوط به زمانی ا ست 
که صادرات ریالی به عراق و افغانســتان بالمانع بوده و 
صادرکنندگان هم اجازه ورود موقت کاال داشته اند. رازقی 
با تصریح اینکه روزی که قرار شد الزاماً ارز برگردد، قیمت 
واقعی کاالها با قیمت اظهارنامه گمرکی تفاوت داشت، 
گفت: حال سؤال ما از رئیس کل بانک مرکزی این  است 
که آیا ارزش داشت در سالی که کشور تحت شدیدترین 
تحریم های تاریخ قرار دارد، ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی 
کشور افت پیدا کند و امسال صادرکنندگان ما با خواهش 
و تمنای اتاق برای روز ملی صادرات ثبت نام کنند یا اینکه 
آن ها را خائن به اقتصاد کشور خطاب کنند؛ درحالی که 
نمی دانیم که چه سرمایه های بزرگی طی ماه های گذشته 

از دست دادیم.
مدیرعامل شرکت ب آ ابطال کارت ها، معرفی به قوه 
قضاییه و… از دیگر مواردی عنوان کرد که طی ماه های 

گذشته متوجه صادرکنندگان شد و گفت: خوشبختانه 
در فارس به واسطه حمایت بسیار خوب استاندار اجازه 
داده نشد که هیچ صادرکننده ای پایش به مراکز قضایی 
و انتظامی باز شود اما در مابقی استان ها مواردی گزارش 

شد.
رئیس اتاق شــیراز با تأکید بر اینکه نباید مشــکالت 
اقتصاد کشــور را بر گردن تحریم و کرونا انداخت، غلط 
بودن ریل گذاری اقتصاد را عامل اصلی مشکالت کنونی 
دانست و گفت: به فرض اینکه دو سه میلیارد دالر کاال هم 
رفته و پولش برنگشته بود، آیا ارزش داشت در سال جهش 
تولید عرصه را بر صادرکننده تنگ کنند؟ تاریخ درباره این 

موضوع قضاوت خواهد کرد.
رازقی در ادامه ســخنان خود ضمن تبریک روز ملی 
صادرات، گفت: دست تک تک صادرکننده ها حتی کسانی 
که موفق شدند هزار دالر کاال در این شرایط سخت صادر 
کنند، به گرمی می فشاریم. او همچنین به برگزاری شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی اشاره 
کرد و گفت: پس از مدت ها ظاهراً رئیس کل بانک مرکزی 
متوجه شده مسیری که می رود غلط است و پیشنهاد هایی 

از سوی اتاق ارائه شده که احتماالً مصوب خواهد شد.
رئیس اتاق شیراز، یکی از پیشنهاد های ۱۰ گانه اتاق 
ایران را لغو بسته سیاست های ارزی سال ۹۹ برای اثبات 
ناکارآمدی سیاست های سال های ۹۷ تا ۹۹ در راستای 
رفع محدودیت های فعلی صادرکنندگان و امکان ایجاد 

تنوع در روش های ایجاد تعهدات عنوان کرد.

جمال رازقی جهرمی:

یل گذاری اقتصاد است عامل اصلی مشکالت کنونی، غلط بودن ر

تولید بطری پالستیکی مقاوم در برابر ضربه با کمک فناوری نانو
یک شرکت فناور ایرانی با استفاده از فناوری نانو بطری های پالستیکی مقاوم در برابر 

شکستگی و ضربه تولید و به بازار عرضه کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شکستگی 
و ترک خوردگی در صنعت تولید بطری های پالستیکی برای شرکت های تولیدکننده و 
همچنین شرکت هایی که از این بطری ها استفاده می کنند، مشکل هایی را ایجاد کرده 
است. از این رو این شــرکت افزودنی نانویی الزم برای مقاوم تر کردن این بطری ها را 
به دست آورد و اولین بطری های پلی پروپیلن تقویت شده با فناوری  نانو را تولید کرده 

است.
کارشناس تحقیق وتوسعه این شرکت گفت: با افزودن این ماده نانویی به بطری ها 
اســتحکام آن ها به حد قابل قبولی ارتقا پیدا کرد؛ به طوری که با پرتاب از فاصله یک 
متری، هیچ شکستگی و درزی در بطری دیده نمی شود،  این بطری ها پس از تست های 
متعددی و دریافت نتیجه مطلوب از آزمایش ها، وارد خط تولید شرکت شده و با تیراژ 

۹۰۰ هزار بطری در ماه تولید انبوه آن انجام شده است.
استفاده از نانو افزودنی ها یکی از مؤثرترین روش ها برای بهبود خواص نهایی پالستیک  

است. یکی از بزرگ ترین معضالت در تولید محصوالت پلیمری به خصوص در پلیمرهای 
PP و UPVC، بحث شکنندگی قطعات نهایی مانند لوله، اتصاالت، پروفیل و پنل ها به 
خصوص در دماهای پایین است. تولیدکنندگان مجبور به استفاده از بهبوددهنده های 
ضربه آکریلیکی و CPE در صنعت UPVC و استفاده از ترموپالستیک االستومرها 
در صنعت PP هستند که اغلب وارداتی اســت و در کنار بهبود خواص ضربه، دیگر 

خواص قطعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
محصول نانوافزودنی این شــرکت به صورت پودری به منظور بهبود مقاومت ضربه  
لوله ها، اتصاالت و پروفیل های درب و پنجره UPVC و در شکل مستربچ، در بهبود 
مقاومت ضربه پلی اتیلن و پروپیلن به کار می رود.مســتربچ نانو پایه پلی اولفین برای 

افزایش مقاومت در برابر خراش پذیری سطح از محصوالت این خانواده است.
ماندگاری بیشتر مواد غذایی با کیسه نگهداری آنتی باکتریال ایرانی

همچنین این شرکت کیســه نگهداری آنتی باکتریال برای افزایش ماندگاری مواد 
غذایی حاوی نانومواد تولید و عرضه کرده است. این کیسه ها به دلیل داشتن نانومواد از 

خواص آنتی باکتریال بهره مند بوده و می توانند عوامل بیماری زا را از بین ببرند.

توسط یک شرکت فناور ایرانی انجام شد؛
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گفتوگو

۱۸ آبان روز ملی کیفیت  بود در همین ارتباط با 
دکتر شهریار دبیریان رئیس هیئت مدیره شرکت 
شیر پاســتوریزه پگاه کرمان  و عضو هیئت مدیره 
انجمن مدیریت کیفیــت مصاحبه ای در خصوص 
تاریخچه کیفیت انجام دادیم که توجه عالقمندان 

را به آن جلب می کنیم.
کنترل کیفیت چیســت و از چه زمانی به وجود 

آمد ؟
تاریخچه کنترل کیفیت در حقیقت به زمان های 
بسیار قدیم بر میگردد در ن زمان هایی که انسان 
ها با هم به مبادالت کاال می پرداختند مثال فردی 
که کشــاورز بود گندم خود را به فردی که دام نگه 
میداشــت )گوســفند(مبادله می کردند و با دقت 
در تبــادالت از طریق حواس بــه خصوص بینایی 
کنترل انجام میدادند .به این روش که ابتدایی ترین 
روش کنترل کیفیت بود، کنترل کیفیت کارگری 
اطالق می شد .بعداز این مرحله به کنترل کیفیت 
سرپرستی می رسیم .در این روش فردی به عنوان 
مسئول کار زیر دســتان خود را به خصوص از نظر 

کیفیت کنترل می کرد .
در مرحله بعد به کنترل کیفیت بازرسی می رسیم 
در این مرحله افرادی به عنوان بازرس در مرراحل 
اصلی تولید مستقر تا بر اساس مشخصات از پیش 
تعیین شــده کار هر بخش را کنترل تا اطمینان از 

کیفیت محصول نهایی حاصل گردد.
درمراحل اشاره شده کل محصول تولیدی به طور 

کامل مورد بررسی قرار می گرفت .
با شــروع صنعتی شــدن کارخانه ها و افزایش 
جمعیت در جهــان تولید محصوالت افزایش یافت 
و دیگر نمیشد که کل محموله ها را مورد آزمایش 

قرار داد .
دانشمندی به نام وارت کنترل کیفیت آماری را 
پیشنهاد کرد در کنترل کیفیت آماری ؛ نمونه هایی 
از هر بهره مورد آزمون برداشــته شده و در صورت 
قبولی ؛کل آن محموله مورد قبول واقع میشــود و 
عمل نمونه برداری و دفعات آن بر اســاس جداول 

تصادفی صورت میگیرد
در ابتــدا در صورتــی که محصول خــراب و بی 
کیفیت بود پرسنل واحد تولید مورد مواخذه  قرار 

می گرفتند
اما نظریات بعدی سایر قسمتهای دیگر کارخانه 
که در تولید محصول و کیفیت آن نقش داشــتند 

نظیر واحد های فنی ؛انبار ؛خرید و.. مورد ارزیابی 
قرار گرفتند. این نظریه در سال ۱۹۸۰ مطرح و به 

نظریه کنترل کیفیت جامع مشهور شد.
در کنترل کیفیت جامع به محصول و مراحلی که 
از مواد اولیه تا محصول نهایی طی کرده است توجه 

؛سعی در ترویج اصل کیفیت است
در سال ۱۹۸۵ ایشی کاوا در ژاپن بحث مدیریت 

کیفیت جامع TQMمطرح کرد .
در مدیریــت کیفیت جامع :توجه به مشــتری و 
نیاز ها و خواســته های او ؛تولید بر اساس توقعات 
مشتریان ؛ایجاد یک سیســتم کیفیت مناسب در 
سازمانها ؛و عمل به کیفیت  مسئولیت تمامی افراد 
و ایجاد سیستم خود کنترلی در سازمانها   تاکید 

شده است .
به عبارتی کیفیت خواست یا انتظاری که مشتری 
برای خرید کاالیی دارد و آن کاال میبایست تامین 

کننده خواست و انتظار مشتری باشد.
اهداف سیستم مدیریت کیفیت جامع
حذف خطر و جلوگیری از توقف تولید

سهیم کردن کارکنان واحد ها در تصمیم گیری 
و اجرا

بها دادن به کار گروهی
تضمین کیفیت مورد نظر

جلب رضایت مشتریان
باال بردن بهره وری

پیش بینی و انجام به هنگام سرویس های مورد 
نظر

کاهش ضایعات
در حال حاضر با استقرار سیستم های  مدیریت 
کیفیت سری ایزو۹۰۰۰ ,۱۸۰۰۰, ۱۴۰۰۰و .. در 
کارخانه ها کنترل های ویژه ای در خصوص کیفیت 

محصوالت صورت می گیرد .
البته این سیســتم ها باید به معنــای واقعی در 
کارخانه ها پیاده ســازی شود و صرفا به مدرک ان 

نباید بسنده کرد
 HACCPدر کارخانه های مواد غذایی اصول 
برای کنترل بیشتر و آنالیز خطر و تجزیه و تحلیل 
نقاط بحرانی در ســال ۱۹۹۶ پیشــنهاد و برقرار 

گردید .
 و با سیستم ایزو ۹۰۰۰ تقریبا ادغام و نتیجه ان 
در سال ۲۰۰۵ با ادغام Haccp   و سیستم ایزو 

۹۰۰۰ ,سیستم ایزو ۲۲۰۰۰ شکل گرفت .
 در این اســتاندارد به ارتبــاط متقابل )با تامین 
کننــدگان و کارکنــان ( ,مدیریــت سیســتم و 
برنامــه های پیــش نیــازی و همچنیــن اصول 

HACCP  تاکید شده است .

یان، رئیس هیئت مدیره پگاه کرمان یار دبیر  گفتگوی با دکتر شهر
و عضو هیئت مدیره انجمن کیفیت ایران
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وغن  جوابگوی  یع ۲۰ هزار تن ر توز
نیاز صنف و صنعت نیست

افت ۴۰ درصدی فروش شیرینی و شکالت

دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت گفت: با توجه به کاهش 
قدرت خرید خانوار،فروش شیرینی و شکالت ۴۰درصد کاهش یافته 
است. جمشید مغازه ای دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت، 
با اشاره به اینکه مشکالت تامین مواد اولیه همچنان به قوت خود 
باقی است، اظهار کرد: علی رغم اظهار نظر مسئوالن مبنی بر توزیع 
۲۰ هزار تن روغن برای صنف و صنعــت ، اما هنوز توزیع صورت 
نگرفته است چرا که به دلیل نبود روغن خام و تعطیلی کارخانه ها ، 
۱۰ تا ۱۵ روز زمان نیاز است تا روغن در کارخانه های روغن کشی 
تصفیه و بدست مردم  برسد. وی با اشاره به اینکه توزیع ۲۰ هزار تن 
روغن جوابگوی نیاز صنف و صنعت نیست، افزود: با توجه به پیک 
تولید و صادرات شکالت در ۶ ماهه دوم سال، در ماه ۳۰ تا ۴۰ هزار 
تن روغن مورد نیاز است، درحالیکه برای کل نیاز صنف و صنعت 
اعم از لبنیات، شیرینی و شکالت و … ۲۰ هزار روغن تحویل داده 
می شود. مغازه ای ادامه داد: با وجود تامین بخشی از نیاز مواد اولیه از 
طریق واردات انتظار می رود که بانک مرکزی صادرات در قبال تهاتر 

کاال را قبول کند تا از این طریق تاحدودی گشایش حاصل شود.
دبیر انجمن شــیرینی و شــکالت با اشــاره به اینکه برنامه ای 
برای افزایش قیمت شــکالت نداریم، بیان کرد: علی رغم افزایش 
هزینه های تولید، تولیدکنندگان ســود خود را در ســبد فروش 
می بینند چرا که به سبب لوکس بودن کاال در سبدخانوار و کاهش 
قدرت خرید، افزایش قیمت می تواند بر میزان فروش تاثیر بگذارد، 
کمااینکه فروش محصول نسبت به ماه های اخیر ۳۰ تا ۴۰ درصد 
افت داشته اســت. وی درباره آخرین وضعیت صادرات شیرینی و 
شکالت گفت: بنابر آمار در ۶ ماهه نخست سال مجموع صادرات 
شیرینی و شــکالت به بازار های هدف ۲۰۰ میلیون دالر بوده که 
اگر در ۶ ماهه دوم ســال ۴۰۰ میلیون دالر دیگر کاال صادر شود، 
به رقم سال گذشته رســیده ایم. مغازه ای در پایان تصریح کرد: با 
وجود رقبای سرســخت در منطقه و شرایط دشــوار رقابت برای 
صادرکنندگان، اما با تالش های متعدد کماکان رشد صادرات در 

دستور کار است.

نکته ای که در خصــوص اهمیت کیفیت 
در مواد غذایی تاکید می گردد ثبات کیفیت 
اســت کارخانــه ای که ثبــات در کیفیت 
محصوالت خود نداشته باشد به این معنی 
است که این سیســتم ها را به صورت غیر 
اصولی انجام داده است و صرفا برای تبلیغات
که برای داشتن ثبات در کیفیت باید برنامه 
پیش نیازی ها نظیر) عملیات خوب ساخت 
GMP ( )عملیــات  مطلوب ازمایشــگاه 
GLP( ,)عملیــات خــوب کشــاورزی 
GVP عملیات خوب دامپزشکی,)GAP

را و..رعایت نمود
 تامین کنندگان ثابــت و با کیفیت نقش 
اساسی در ثبات کیفیت محصوالت دارند .در 
حال حاضر با توجه به تحریم های ظالمانه  
متاسفانه کارخانه های تولیدی با مشکالت 
زیادی در تامین مواد اولیه مواجه شــدند و 
می توان گفت که کارخانه ها با تالش بسیار 
زیاد در شرائط فعلی محصوال ت با کیفیت 
تولید می کنند .شرکت های دانش بنیان و 
دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی در خصوص 
تامین مواد اولیه وارداتی در داخل کشــور 

تالش های زیادی را انجام می دهند .
در کل کیفیــت یعنــی بــرآورده کردن 
خواسته های به حق مشتریان و رضایتمندی 

مشتری
وضعیت کیفیت در شرکت های لبنی به چه 

صورت است ؟
صنعت لبنیات تنها صنعتی است که هم 
در تهیه مواد خام اولیه و هم محصول نهایی 
رقابت وجود دارد .در حال حاضر با توجه به 
کمبود برخی از اقالم جیره غذایی دام قیمت 
شــیر خام هم باال رفته است و این موضوع 
سبب شــده اســت قیمت محصول نهایی 

متعاقب آن باال رود .
بررسی ها نشان می دهد با توجه به افزایش 
قیمت محصوالت لبنی سرانه مصرف لبنیات 
متاســفانه کاهش یافته اســت و این خود 
ســبب افزایش بیماری هــای غیر واگیری 
مانند پوکی اســتخوان ؛نرمی استخوان و.. 

.خواهد شد
با توجه بــه آمارهای اعالم شــده پوکی 
استخوان در ایران از حدود ۳۵ سالگی عموما 

در خانم ها ایجاد می شود .
متاســفانه در کنار این موارد برخی اظهار 
نظرات ناآگاهانه و غلط هم از ســوی برخی 
افراد غیــر متخصص در صنعــت غذا می 
شود و خود این عامل سبب کاهش مصرف 

لبنیات می گردد )وجود نگهدارنده در شیر؛ 
وایتکس و سم آفالتوکســین و جدیدا هم 
افزایش مصرف شیر و به دنبال  آن  افزایش 
بیماری پوکی استخوان (.که در مورد اخیر 
باید متذکر شوم اگر افزایش میزان مصرف 
شیر سبب پوکی اســتخوان می شد تمام  
کشور های اروپایی خصوصا اروپای شمالی با 
ســرانه مصرف ۴۰۰ لیتر در سال باید دچار 

پوکی استخوان شدید می شدند .
اقداماتی که تاکنون در جهت ایجاد و حفظ 
کیفیت محصوالت در صنایع شیر انجام شده 

چیست ؟
برخــی از فعالیــت هــای مرتبــط بــا 
کیفیت شــرکت صنایع شــیردر مدت ۶۶ 

ساله تاسیس شرکت بدین شرح است :
مشارکت و مســاعدت در تدوین بیش از 
۱۰۰ استاندارد ملی و حدود ۲۰ استاندارد 

بین المللی  .
راه اندازی مراکز جمع آوری شیر خام به 

منظور حمایت از دامداران
اســتفاده از پیشــرفته ترین تجهیزات به 
منظور تسریع در تعیین خصوصیات کیفی 
شیر خام )دســتگاه باکتواســکن و میلکو 

اسکن و..(
تولید محصوالت سالمتی بخش و کسب 
۶۶ نشان ایمنی و ســالمت از سازمان غذا 

و دارو
کســب عنوان نمونه کشــوری از سوی 
سازمان ملی اســتاندارد )۱۲ عنوان نمونه 

کشوری(
فرهنگ ســازی و افزایش مصرف سرانه 
محصوالت لبنی به خصوص دوغ  و با شعار 

)هیچ فرقی نمیکنه (
کســب کلیه اســتاندارد هــای مدیریت 
کیفیت )ایــزو ۹۰۰۰-ایــزو ۲۲۰۰۰-ایزو 

۱۸۰۰۰ و…(
مشارکت در تدوین اســتاندارد های بین 
المللی و عضویت در فدراسیون بین المللی 

)IDF( شیر
کسب افتخار نمونه های استانی استاندارد 

کلیه شرکت های تابعه
در خاتمه ضمن تبریــک مجدد روز ملی 
کیفیت امیدواریم با مشــارکت همه جانبه 
کلیه مدیران ارشد و کارشناسان وکارکنان 
شــرکت های تابعه صنایع شــیر؛ در مسیر 
توسعه کیفیت و ایمنی محصوالت تولیدی؛ 
گام های موثری را در تامین سالمت جامعه 

بر داریم
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خبـر

دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات 
مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان 
تهران، رئیس اتحادیه تعاونی های توزیع 
و فروش محصوالت غذایی، رئیس هیات 
مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت 

غذایی کشور

 دکتر مهرداد وخشور مدیر با سابقه
و معاونت فنی شرکت پگاه، آسمانی شد

دکتر مهرداد وخشور، جانباز دفاع مقدس و از مدیران خوشنام صنایع شیر ایران )پگاه( دارفانی را وداع گفت.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، متاســفانه مطلع شدیم،دکتر مهرداد وخشور از مدیران خوشنام و با 

سابقه پگاه بر اثر ابتال به کووید ۱۹ آسمانی شد.
دکتر وخشور ، مدیرعامل شرکت صنایع بسته بندی شیر پاستوریزه پگاه، مدیرعامل شرکت پگاه گلستان، معاونت 

فنی پگاه تهران و همچنین تا کنون معاونت فنی هلدینگ پگاه را برعهده داشت.
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا این مصیبت را به خانواده معظم پگاه، همکاران و علی الخصوص خانواده محترم 

این مدیر خوش سابقه و جهادی تسلیت می گوید و برایش رحمت الهی از درگاه خداوند مسئلت می کنیم.

ینی ومات حضور موفق در عرصه کارآفر ملز
کارآفرینی و ورود به فضای کســب و کار و تولید 
بویژه در شــرایط بحران اقتصادی، رکود و تحریم 
ویژگی های شخصیتی منحصربفرد در کنار همت 
عالی و شهامت مبارزه و تسلیم ناپذیری را می طلبد. 
توانایی مقابله با مشکالت، محدودیتها و شکستها 
از ویژگیهایی اســت که یک کارآفریــن باید آن را 

داشته باشند.
وقتی تصمیــم به ورود به فضای کســب و کار و 
کارآفرینی می گیرید باید در وهلــه اول به نوعی 
خودارزیابی از توانایی هــا ، مهارت ها و ویژگیهای 
فردی و اجتماعی و روحیات خود داشته و توانمندی 

مدیریت بحران را در خود بررسی نمایید.
اگر چه ایران به لحــاظ تولید ناخالص داخلي در 
رتبه ۱۸ قرار دارد ولي بر اساس پتانسیل هاي بالقوه 
سرزمیني )وسعت سرزمین، دسترسي به آب هاي 
آزاد بین المللي، تعداد همســایگان، بازار منطقه ، 
کریدورهاي حمــل و نقل و ....( و نیروي انســاني 
)تعداد جمعیت در ســن کار و میران تحصیالت(، 
ایران مي تواند در رتبه ۱۲ در جهان قرار گیرد و جزو 

اقتصادهاي پیشرو در جهان به شمار آید.
کشور ایران هنوز اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید 
دارد. بــه عبارتی هنوز نیروی کار به شــکل کامال 

تخصصی مورد استفاده قرار نمی گیرد. 
در گــزارش ســال ۲۰۱۷ موسســه جهانــی« 
کارآفرینی و توسعه« شــاخص جهانی کارآفرینی، 
رتبه ایران در میان کشورهای جهان، ۸۵ و در میان 
کشورهای منطقه در رتبه ۱۶ قرار گرفته است . که 

این موضوع جای تامل بسیار دارد. 
حمایــت از تولید داخلی و توجــه به صنعتگران 
ایرانی از مهم ترین عوامل برای ایجاد اشتغال پایدار 

و افزایش بهره وری داخلی است. 
نقش فارغ التحصیالن دانشگاهی در توسعه و ارتقاء 
کیفیت صنایع و تولیدات یک نقش کلیدی است و 

این در حالی اســت که از یک سو دست اندرکاران 
صنعت و از سوی دیگر فارغ التحصیالن به اهمیت 
جایگاه خود پــی نبرده اند و این موضوع توجه نهاد 
های علمی و اجرایــی تصمیم گیر را در این زمینه 

طلب می کند.
بنابراین داشتن یک پشتوانه خوب مالی و سرمایه 
باال بهیچ عنوان تضمین کننده یک حضور موفق و 
پابرجا در عرصه تولید صنعت و کسب و کار نیست 
و داشتن هوش اقتصادی و یادگیری اصول و مبانی 
مدیریت بحران و مهارت های خاص کسب و کار و 
بویژه روحیه جهادی مبارزه با مشکالت و چالش ها 
و تبدیل آن به فرصت ها از ملزومات کلیدی حضور 

موفق در عرصه کسب و کار و کارآفرینی است.
مرکز تجارت بین الملل ســازمان همکاری های 
اســالمی که مقر آن در مالزی اســت، در راستای 
ترویج و توسعه تجارت بین کشورهای اسالمی، پس 

از ارزیابی نامزدهایی از ۵۷ کشــور اسالمی توسط 
شورای عالی داوران بین المللی، ۳۸ نفر از مدیران 
برتر را از سراسر دنیا به عنوان برندگان جایزه توسعه 

 کارآفرینی جهان اسالم انتخاب و معرفی کرد.
در این مراســم اینجانب این افتخار را داشتم که 
به عنــوان نماینده ایران موفق بــه دریافت جایزه 
کارآفرین برتر جهان اسالم شوم تا افتخاری دیگر 
در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسالمی در سطح 

جهان رقم بخورد.
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سبوس و محصوالت سبوسدار
 تهیه کننده : مهندس سید رضا دیبایي میالني

کارشناس صنایع غذائی
و مسئول فنی سالن تولید بیسکویت گروه صنعتی نجاتی - آناتا

مقدمه
سبوس عبارت است؛ از پوسته گندم، جو یا برنج 
که سرشــار از ویتامین B، E، پانتوتنیک اسید، 
آهن، منیزیوم، پتاسیم، ســلنیوم و ... میباشد. به 
همین دلیــل داراي ارزش غذایي بســیار باالیي 
است. مصرف برنج سبوسدار، نان، آرد و محصوالت 
سبوسدار میتواند؛ بســیاري از نیازهاي تغذیهاي 

انسان را برطرف نماید.
فواید سبوس

 ســبوس موجود در نان و برنــج و محصوالت 
سبوسدار براي دســتگاه گوارش و رفع مشکالتي 
مانند یبوست، چربي خون باال و اضافه وزن مفید 
اســت. بهترین خاصیت ســبوس بــه فیبر آن بر 
میگردد که مصرف متوالي آن از یبوست و در نتیجه 
چاقي پیشگیري میکند. حسن دیگر سبوس، القاي 
حس سیري اســت؛ زیرا غالت سبوسدار بیشتر از 
غالت تصفیه شده در دستگاه گوارش باقي میماند 
و آب به خود میگیرد و احساس سیري بیشتري به 
فرد میدهد. فایدهي دیگر ســبوس کاهش جذب 
کلسترول است؛ که باعث کاهش چربي خون شده 
و غیرمســتقیم از بروز بیماریهــاي قلبي-عروقي 
پیشگیري میکند. ســبوس ۱۸-۱۵% کلسترول 
خون را پایین میآورد؛ مثاًل فردي که کلســترول 
۲۲۰ دارد؛ اگر روزانه محصوالت سبوسدار مصرف 
کند، این کلسترول به زیر ۲۰۰ یعني حد طبیعي 
میرســد. ســبوس جذب قند را نیز کم میکند و 
زمینهي ابتال به دیابت را کاهش میدهد. این ماده 
غیرمستقیم بر فشار خون تاثیر دارد؛  به این ترتیب 
که کاهش وزن و کاهش چربي خون میتواند باعث 
کاهش فشارخون نیز شود؛ اما مستقیماً در درمان 
فشار خون موثر نیســت؛ در ضمن جویدن بهتر و 

بیشتر سبوس نیز براي دندانها مفید است.
مواد مغذي سبوس

دلیــل اصلي مغــذي بــودن ســبوس، وجود  
ویتامینهاي گروه B اســت؛ وقتي سبوس غالت 
جدا میشــود ویتامینهاي B۱ یــا تیامین، B۳ یا 
نیاســین و بیوتین در آن کم میشــود؛ اما نانهاي 

سفید و محصوالت بدون سبوس از این لحاظ فقیر 
تلقي میشوند؛ بعالوه در غالت سبوسدار انواع مواد 
معدني مثل آهن، منیزیوم، کلســیم و فسفر نیز 
وجود دارد و وجود فیبر در ســبوس غالت جذب 
این مواد معدني به خصوص آهن و کلسیم را تامین 
میکند. سبوس غالت مختلف از نظر ارزش غذایسي 
با هم تفاوت دارند، بهترین سبوس در گندم و جو 

موجود است. 
خواص دارویي سبوس گندم

با مصرف روزانه سبوس گندم میتوان از ابتال به 
بیماریهاي پوکي اســتخوان، یبوست، اختالالت 
رودهي بــزرگ، کمخوني، چاقــي، چربي خون، 
ســرطان روده، بیماریهاي قلبي-عروقي و ضعف 
اعصاب پیشگیري کرد. سبوس از ریزش مو و سفید 
شدن زود هنگام موي سر جلوگیري و باعث شادابي 

و طراوت پوست میشود. فیبر موجود در 
سبوس موجب میشــود هضم مواد 
نشاستهاي با سرعت کمتري انجام 

شــده و در نتیجه 
قند به آهستگي و 
به میــزان کمتري 

وارد خون شده و از 
باال رفتــن یکباره قند 

خون جلوگیري میکند. 
در تنظیم سیستم گوارش 

و رفع یبوست هیچ مادهاي با 
قدرت سبوس برابري نمیکند. 
ســبوس باعث رانش مدفوع 

در طول لوله هاي رودهي 
کوچک و بزرگ شــده و 
تحرکات موجي شــکل 
رودهها را تقویت میکند 

و در نهایت برطرفکننده یبوســت است. سبوس 
گندم از بیشتر امالح و ویتامینهاي مورد نیاز بدن 
برخوردار اســت لذا مصرف آن در دوران بارداري 
و شــیردهي به مادران توصیه میشــود و چنانچه 
به طور مداوم مصرف شــود عامل افزایش قد در 

کودکان و نوجوانان نیز خواهد شد.
به همین دلیل گروه صنعتي نجاتي )آناتا( با تولید 
محصوالت سبوســدار متنوع شامل یبسکویتهاي 
دایجستیو ســاده)تکس (، شــکالتي)پامبیک(، 

کرمدار)وساده(، دایجستیو بدون قند )تایم(، 
پیلو و جت توانســته اســت؛ گام بزرگي 

در راســتاي ارتقاي ســطح ســالمت 
مصرفکنندگان بردارد. 
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