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سالمت و شفافیت آغاز شد
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ــ هـای36 اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنایع غذایی کشور :

ینه های حمل و نقل کمر تولید را شکسته است  کرایه و هز

شرکت طبیعت 
بزرگترین واحد 

تولید کنسرو ماهی 
خاورمیانه را در ساوه 

افتتاح کرد

ریاست باشگاه کسب 
و کار یونسکو ایران 
به مرتضی سلطانی 

بنیانگذار هلدینگ زر 
رسید

مدیرعامل نستله ایران: 
سازمان استاندارد 

ایران قانونمند، دقیق و 
اعتمادزا است

رئیس هیئت مدیره 
هلدینگ صنایع شیر ایران:
پگاه تبریز با قدمت باال 
و نوع محصوالت تولیدی 
پتانسیل باالیی در بین 
شرکت های لبنی دارد
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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

نقش نوآوری و پژوهش در تولید

بسمه تعالی

سال های درازیست که کشور ما مورد تحریم اقتصادی کشورهای غربی قرار گرفته و علیرغم تصویب رفع تحریم ها 
توسط شورای امنیت سازمان ملل پس از تصویب عهدنامه برجام، خروج آمریکا از برجام و تحریم های همه جانبه 
این کشور علیه ایران، شرایط جدیدی برای کشور حاصل شده است. درست است که به گفته ریاست جمهوری، رفع 
تحریم ها حق ملت ایران است اما درست تر سخن رهبری است که گفتند در رفع تحریم ها بکوشیم اما مهمتر از 
رفع تحریم ها خنثی کردن تحریم هاست. خنثی کردن تحریم ها یعنی چه و چگونه باید صورت گیرد؟ آیا خنثی 
کردن تحریم ها یک پدیده دفعی و مقطعی است یا پدیده ایست که نیاز به تالش مستمر و استفاده از دانش و فن 
آوری اعم از صنعت و کشاورزی و حتی روابط بین الملل و از آن بسیط تر پندار نیک، گفتار نیک  و رفتار نیک دارد.
در حقیقت تولید است که می تواند تحریم ها را خنثی نماید اما تولید نیاز به امکانات زیربنائی اعم از آب و زمین و 
تجهیزات در کشاورزی و ماشین آالت و مواد اولیه در صنعت دارد. اما آنچه وجه تمایز تولید بیشتر و بهتر است فن 
آوریست و فن آوری بدون پژوهش و نوآوری ممکن نیست. بطور مثال در کشاورزی علیرغم وجود امکانات زیربنائی 
در کشور هنوز واردکننده ده میلیون تن تولیدات کشاورزی در سال هستیم در حالیکه با شیوه های جدید و نوآوری 
مبتنی بر پژوهش عالوه بر کاهش چشمگیر آب تولیدات بسیار بیشتری می تواند در کشور ایجاد گردد. ضعف انتقال 
فن آوری ، عدم توجه به پژوهش ، عدم امکان تبدیل پژوهش ها به مقیاس اقتصادی و تولیدی و تجاری باعث گردیده 
که تولید مورد نیاز کشاورزی یعنی غذای مورد نیاز مردم تحت تاثیر تحریم قرار گیرد. البته راه های دور زدن تحریم 
ها با پرداخت هزینه های اضافی تا حدودی میسر است ولی آن راه ها بطریق اولی موجب صدور سرمایه و منابع ملی 
می گردد و چاره خنثی کردن تحریم ها افزایش تولید متکی به فن آوری های جدید و نوآوری ها براساس پژوهش 

می باشد.
متاسفانه ساز و کار الزم برای این امر در کشور وجود ندارد و تنها به شعار بسنده کرده ایم و بهمین علت راه حل نهائی 
را فراموش کرده و فکر می کنیم با روش های سیاسی و اقتصادی می توان تحریم ها را خنثی و دور زد در حالیکه 

تقویت و حمایت از پژوهشگران و فن آورران راه درست است.
متاسفانه بودجه تقدیمی دولت به مجلس همان راه گذشته را می پیماید و اعتبارات موسسات پژوهشی صرفا صرف 
حقوق و مزایای کارکنان می گردد و امر پژوهش عموما متوقف می باشد. این جدا از برنامه اعمال فن آوری در تولید 

است که خود حدیث مفصلی است که در آن توقف داشته ایم.
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مرتضویان  امیرمحمد  دکتر   
تحقیقات  انستیتو  سرپرست 

تغذیه ای و صنایع غذایی کشور شد
با حکم دکتر زالی؛ دکتر امیرمحمد مرتضویان به 
سرپرستی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور و سرپرست دانشکده علوم تغذیه و 

صنایع غذایی منصوب شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر علیرضا 
زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
طی حکمی دکتر سید امیرمحمد مرتضویان، استاد 
گروه صنایع غذایی دانشکده علوم تغذیه و صنایع 
تحقیقات  انستیتو  سرپرست  عنوان  به  را  غذایی 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و سرپرست دانشکده 

علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه منصوب کرد.

دکتر سید امیرمحمد مرتضویان از دانشمندان یک 
برگزیده  و همچنین  پراستناد جهان  برتر  درصد 
حقیقی و رتبه اول جشنواره علوم پزشکی رازی 
)سال ۱۳۹۱( و پژوهشگر برگزیده جشنواره ابوریحان 

و مخترع برتر این جشنواره نیز بوده است.
پیش از این دکتر جالل الدین میرزای رزاز مسئولیت 
ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی را بر 

عهده داشت.
 

رئیس سازمان حمایت مصرف 
کنندگان: فروش اجباری کاال 

همراه با هر کاالی دیگر تخلف است
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان گفت: فروش 
اجباری هر کاالیی با کاالی دیگر تخلف و خالف 
قانون است، لذا باید رفتار همه عوامل فروش و توزیع 

کنندگان و نمایندگی های عرضه مورد رصد قرار گیرد.
از  نقل  به  اگروفودنیوز،  پایگاه خبری  گزارش  به 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
با توجه به اخبار و گزارشات واصله در مورد نحوه 
توزیع روغن خوراکی، جلسه ای به ریاست معاون 
وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان و با حضور نمایندگان شرکت های 
تولیدی و پخش برگزار و در زمینه فروش اجباری 
روغن نباتی به همراه سایر محصوالت بحث و بر 

تخلف بودن این موضوع تاکید شد.
در ابتدای این جلسه عباس تابش، با تشریح توزیع 
قانونمند و انتظار رفتار شبکه توزیع به خصوص در 
توزیع روغن به ضرورت کنترل تمام عوامل توزیعی 
تاکید و نتیجه مورد انتظار را از تولید کنندگان و 

عوامل پخش طلب کردند.
رئیس سازمان حمایت در ادامه اظهار داشت: فروش 
اجباری هر کاالیی با کاالی دیگر تخلف و خالف 
و  فروش  عوامل  رفتار همه  باید  لذا  است.  قانون 
توزیع کنندگان و نمایندگی های عرضه مورد رصد 
قرار گرفته و از انجام تخلف موضوعی به خصوص 
عرضه خارج از شبکه و گران فروشی جلوگیری 
شود. بدیهی است مسئولیت عملکرد کلیه ویزیتورها 
و حتماً  بوده  اصلی  واحدهای  با  عوامل پخش  و 
می بایست کنترل های الزم در این خصوص توسط 

این شرکت ها صورت گیرد.
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خبار ا
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وی ضمن بیان روند نظارت و بازرسی های انجام شده 
بر حسن توزیع روغن خوراکی شرکت های پخش و 
توزیع کنندگان مواد غذایی و پرونده های تخلفاتی 
متشکله در خصوص توزیع خارج از شبکه روغن 
خوراکی، تاکید کرد: مطابق دستورالعمل ابالغ شده 
این سازمان، سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
برنامه  ضمن  موظفند،  اصناف  بازرسان  و  استان 
ریزی مناسب و انجام بازرسی های موردی و مستمر، 
اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر چگونگی فروش 

و توزیع روغن خوراکی متمرکز کنند.
تابش خاطر نشان کرد: اقدامات نظارتی برای اقالم 
یارانه ای و کاالهای اساسی همچنان با جدیت و با 
استفاده از توان و ظرفیت تمامی دستگاه های نظارتی 
در حال پیگیری بوده و تاکنون پرونده هایی نیز برای 
متخلفان تشکیل شده است اما انتظار داریم با خود 
کنترلی شبکه فروش، شاهد بروز تخلفاتی از این 

قبیل نباشیم.
تابش اضافه کرد: همکاران ما در واحدهای صنعت 
معدن و تجارت موظفند کماکان با نظارت الزم، با 
فروش اجباری کاالها همراه با روغن نباتی یا هر 
کاالی دیگری به شدت مقابله و در صورت مشاهده 
می توانند  مردم  و  کنند  قانونی  برخورد  تخلفات، 
تخلفات مشاهده شده را از طریق تلفن ۱۲۴ سازمان 
حمایت و سازمان های صمت استان ها گزارش کنند.

در ادامه این جلسه، شرکت های تولیدی و پخش 
روغن خوراکی با تقبیح هر گونه تخلف از جمله 
تخلف فروش اجباری اظهار داشتند که کارخانجات 
روغن نباتی هیچ نقشی در فروش اجباری سایر کاالها 
همراه با روغن نباتی نداشته و فرایند فروش روغن 
نباتی در شبکه توزیع مطابق ضوابط انجام می شود 
اما بعضاً تخلفاتی از سوی برخی عوامل فروش صورت 

می پذیرد که بایستی با آن برخورد شود.

 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
منتظر  برنج  تامین  کــشــور: 
سازمان  و  بهداشت  وزارت  همکاری 

استاندارد

دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور از کسری ۵۰ 
درصدی برنج خارجی در سه ماهه آخر سال خبر 

داد.
به گزارش ایلنا؛ مسیح کشاورز با اشاره به مشکالت 
اخیر واردات برنج، گفت: با توجه به قیمت باالی 
برنج های درجه یک خارجی و گرانی ارز باید به فکر 

جایگزینی آن باشیم.
وی ادامه داد: ما از مسئوالن درخواست کردیم 
که به آن ها اجازه واردات برنج های پر محصول 

و ارزان تر از منابع جدید بدهند.
کشــاورز بیــان اینکــه بــا درخواســت مــا 
جلســه ای در وزارت صعــت، معــدن و تجــارت 
ــد،  ــزار ش ــه برگ ــئوالن مربوط ــور مس ــا حض ب
ــرای  ــن جلســه دســتورات الزم ب ــزود: در ای اف
ــرای واردات  ــا ب ــنهاد م ــدن پیش ــی ش اجرای
ــا  ــا ت ــد، ام ــول و ارزان داده ش ــج پرمحص برن
ــام  ــی انج ــه اقدام ــتگاه های مربوط ــروز دس ام

نداده انــد.
وی دستگاه های که تامین ذخایر برنج های وارداتی 
منتظر آن ها هستند را وزارت بهداشت،  درمان و 

آموزش پزشکی و سازمان استاندارد عنوان کرد.
به گفته کشاورز ؛  اگر دستگاه های عنوان شده هر 
چه سریع تر همکاری خود را برای واردات برنج آغاز 
نکنند با کسری ۵۰ درصدی ذخایر برنج وارداتی 

روبه رو خواهیم شد.
وی توضیح داد: در حال حاضر واردات برنج های 
درجه یک از منابع سنتی گران تمام می شود و 
قیمت آن تفاوتی با قیمت برنج درجه یک داخلی 

نخواهد داشت.
برنج  مردم  از  عمده ای  بخش  اعتقاد کشاورز؛  به 
خارجی را به دلیل قیمت پایین تر نسبت به برنج 
داخلی مصرف می کنند که با افزایش قیمت آن از 

سبد غذایی این قشر خارج می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در واکنش 
به خبر متروکه شدن بخشی از برنج های واردتی 
مانده در گمرک گفت: این خبر مورد تائید ما 
نیست چراکه گزارش های انجمن نشان می دهد 

ترخیص انجام شده است.
کشاورز یادآور شد: پس از ورود معاون اول رئیس 
گمرک  در  رسوبی  برنج های  موضوع  به  جمهور 
ترخیص انجام شده و در حال حاضر در این زمینه 

مشکلی وجود ندارد.
برخی از رسانه ها خبر داده اند که ۴۰ هزار تن 
سویا(  دانه  و  )برنج  اساسی  کاالی  قلم  دو  از 
به  تحویل  و  متروکه  مقررات  اعمال  آستانه  در 

سازمان اموال تملیکی قرار دارند.

 

زعفران:  ملی  شـــورای  عضو 
کاهش تعرفه صادرات زعفران 

راهی برای ارزآوری بیشتر
به  ایرانی  زعفران  صادرات  تعرفه  گفت:  حسینی 
چین و هند بسیار باالست که سیاست گذاران باید 

این چالش را مرتفع کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی حسینی 
عضو شورای ملی زعفران، با اشاره به اینکه برداشت 
زعفران به پایان رسیده است، اظهار کرد: وزارت 
جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید باید آمار 
دقیق و صحیح تولید را در اختیار تشکل ها قرار 
دهد تا آن ها بتوانند برنامه ریزی مدونی برای آینده 

داشته باشند.
او با انتقاد از تعلل گمرک در اعالم آمار صادرات 
اعالم  را  روز  به  آمار  آنکه گمرک  با وجود  افزود: 

نمی کند، آمار دقیقی از میزان صادرات نداریم.
حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ ۱۶ میلیون 

تومان است
ماه  ثبات قیمت طالی سرخ طی ۲  از  حسینی 
گذشته در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر 
حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۸ میلیون تومان و 

حداکثر ۱۶ میلیون تومان است.
گرو  در  را  بازار  آینده  زعفران  ملی  شورای  عضو 
به  زعفران  بازار  رونق  افزود:  و  دانست  صادرات 

صادرات بستگی دارد.
او با تاکید بر این مسئله که تعامل بخش دولتی و 
خصوصی، حفظ رونق صادرات را به همراه دارد، بیان 
کرد: ارائه آمار اشتباه، تولیدکننده و صادرکننده را 
خصوصی،  بخش  اعتقاد  بنابر  و  می کند  گمراه 

سازمان مربوط تنها باید آمار را اعالم کند.
این فعال بخش خصوصی کاهش تعرفه را عاملی 
برای رونق صادرات برشمرد و گفت: تعرفه صادرات 
زعفران به چین و هند به عنوان ۲ بازار هدف اصلی 
باالست و سال هاست که بر کاهش تعرفه صادرات 
این موضوع بی  به  اما مسئوالن  تاکید می کنیم، 

توجه بوده اند.

اخبار
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صادرات  تعرفه  کرد:  تصریح  پایان  در  حسینی 
زعفران افغانستان به چین و هند بسیار پایین و در 
حد صفر است، اما برای ما بسیار باالست و همواره 
وظیفه دولت و سیاست گذاران است که این معضل 

و چالش اقتصادی را رفع کنند.

 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
لبنی: صادرات محصوالت لبنی 

۷۰ درصد سال های گذشته است
ظفری گفت: علی رغم تمامی مشکالت پیش روی 
بازار های  به  گذشته  سال های  درصد  تولید، ۷۰ 

هدف محصوالت لبنی صادر شده است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی احسان 
ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی، درباره 
آخرین جزئیات توزیع شیر مدارس اظهار کرد: در 
استان  قرار شد شیر مدرسه در ۸  سال گذشته 
کمتر برخوردار توزیع شود، به همین خاطر دولت 

باید منابعی را به این امر تخصیص می داد.
او افزود: در ابتدا قرار شد اتحادیه لبنی با کارخانه ها 
قراردادی منعقد کند تا شیر در ۸ استان کمتر 
برخوردار توزیع شود و کار به اجرا برسد که با واریز 
پول به آموزش و پرورش در جلسه اعالم کردند که 
مصوبات را قبول ندارند و خودشان اقدام به توزیع 
می کنند. بنابر آخرین آمار تنها در ۲ تا ۳ نوبت 

توزیع صورت گرفته است.
ظفری با بیان اینکه آموزش و پرورش مطالبات 
کارخانه ها را که مربوط به سال گذشته است، هنوز 
پرداخت نکرده است، گفت: چندین سال است که 
وزارت آموزش و پرورش بودجه توزیع شیر مدارس 
تغذیه  دیگر  بخش های  در  گویا  اما  می گیرد،  را 

استفاده می کند.
حداکثر نرخ خرید هر کیلو شیر خام از دامدار ۵ 

هزار و ۱۰۰ تومان
کیلو  هر  خرید  کنونی  قیمت  مسئول  مقام  این 
شیرخام را ۴ هزار و ۸۰۰ تا ۵ هزار و ۱۰۰ تومان 

اعالم کرد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی لبنی با اشاره به اینکه 
گرچه  کرد:  بیان  ندارد،  تعریفی  لبنیات  صنعت 
تولیدکنندگان در تالش هستند که روی پای خود 
بایستند، اما دولتمردان نگاه چندانی به تولید ندارند.

آخرین وضعیت صادرات  درباره  پایان  در  ظفری 
تمامی  رغم  علی  کرد:  تصریح  لبنی  محصوالت 
مشکالت سد راه تولید، ۶۰ تا ۷۰ درصد سال های 
قبل محصوالت لبنی صادر شده است که با این 
وجود نمی توان گفت رشد صادرات داشته ایم، چرا 

که مقداری صادرات افت کرده است.

 

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی: 
افزایش مصرف نان درجامعه

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: این روز ها که 
قیمت برخی کاال های اساسی افزایش پیدا کرده، 
ضعیف  اقشار  توسط  نیز  جامعه  در  نان  مصرف 

بیشتر شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیژن نوروز مقدم 
آبکنار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی ، درباره فعالیت 
واحد های صنفی در محدودیت های کرونایی اظهار 
کرد: ساعت آغاز کار نانوایان در محله های مختلف، 
متفاوت است و بسته به تقاضایی که در این مکان ها 

وجود دارد، از ۵ تا ۸ صبح آغاز به کار می کنند.
وی افزود: طبق اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
نانوایان سنتی باید واحد های خود را تا ساعت ۲۰ 
تعطیل کنند تا متقاضیان از ساعت ۲۱ که طرح 
محدودیت تردد آغاز می شود، جهت خرید نان یا 

موارد دیگر از خانه خارج نشوند.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی بیان کرد: روز های 
ابتدایی که محدودیت های جدید کرونایی اعمال 
نانوایان  فعالیت  پایانی  ساعت های  در  بود،  شده 
شاهد حضور حجمه مردم در صف نانوایی ها بودیم، 
اما گذشت چند روز و عادی شدن این روال، مردم 

برای خرید نان زمان بندی کردند.
عنوان  به  می توان  را  نان  داد:  ادامه  مقدم  نوروز 
بر  ایرانی  خانوار های  بین  غذایی  مواد  مهم ترین 

شمرد به طوری که با افزایش قیمت برخی کاال های 
اساسی در بازار، تقاضا به نان افزایش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز با همین موضوع 
مواجه هستیم یعنی این روز ها که قیمت کاال هایی 
همچون برنج، مرغ، حبوبات و… افزایش یافته است، 
تقاضا به نان در جامعه نیز افزایش پیدا کرده است.

تحقیقات  موسسه  مــعــاون 
ــذر  بـ تــهــیــه  و  اصـــــــاح 
ایران  در  چغندر:سرانه مصرف شکر 

بیش از استاندارد جهانی است
معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات اصالح 
و تهیه بذر چغندر قند گفت: سرانه مصرف شکر در 
ایران به ازای هر نفر۳۰ کیلوگرم بوده که بیش از 

استاندارد جهانی است.
به گزارش ایرنا؛ اباذر رجبی افزود:  طبق توصیه 
باید  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
این  سرانه مصرف شکر در کشور به ۲۳ کیلوگرم 

کاهش یابد.
وی ادامه داد: نیاز ساالنه شکر در کشور حدود ۲ 
میلیون و ۱۰۰ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است 
که از این میزان حدود یک و نیم میلیون تن آن 
از نیشکر و کشت های بهاره و پاییزه چغندرقند در 

داخل کشور تولید می شود.
وی اضافه کرد:  برای تامین نیاز داخلی امسال ۱۲۰ 
هزار تن شکر  تولید شده و پیش بینی می شود از 
۹۶ هزار و ۵۰۰ هکتار کشت بهاره چغندرقند نیز 
در سال زراعی  جاری، ۶۳۰ هزار تن  دیگر شکر 

به دست آید.
رجبی با بیان اینکه ایران جزو هفت کشور دنیا 
است که به لحاظ تنوع اقلیمی و عرض جغرافیایی، 
شرایط تولید شکر از هر ۲محصول چغندرقند و 
نیشکر را داراست اظهار داشت: پیش بینی ما این 
است که ۶۶۰ هزار تن شکر نیز از نیشکر در داخل 

کشور تولید و تامین شود.
وی ادامه داد: مابقی نیاز کشور نیز از طریق واردات 

اخبار
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تامین می شود که امسال میزان واردات شکر به 
کشور تاکنون ۹۸۵ هزارتن بوده است.

معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات اصالح 
و تهیه بذر چغندر قند با اشاره به آمار مقایسه ای 
تولید و واردات شکر در سال گذشته خاطرنشان 
کرد: سال ۹۸ میزان شکر تولیدی ما از چغندرقند 
۵۱۱ هزار تن و از نیشکر ۴۱۵ هزار تن بوده و با 
توجه به مسایل پیش آمده در سال گذشته از جمله 
سیل که منجر به آسیب دیدن زراعت چغندرقند و 
نیشکر شد میزان واردات شکر یک میلیون و ۸۳۰ 

هزارتن بود.
رجبی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست 
وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در تولید 
برای   ۹۶ سال  در  ما  گفت:  و  کرد  اشاره  شکر 
نخستین بار موفق به خودکفایی در تولید شکر با 
۲ میلیون و ۱۵ هزار تن شدیم، اما مشکالتی از 
جمله سیل که منجر به زیر آب رفتن نیشکر شد 
از علل کاهش تولید این محصول در ۲ سال اخیر 

بوده است.
وی ادامه داد: البته با توسعه کشت پاییزه چغندرقند 
و برنامه ریزی های آموزشی و ترویجی در تالش 
هستیم تا بتوانیم به میزان تولید در سال ۹۶ برسیم.

رجبی گفت: همچنین با برنامه ریزی های صورت 
گرفته در سال جاری، سطح زیر کشت چغندرقند 
پاییزه برای نخستین بار به ۲۶ هزار هکتار رسید و 
پیش بینی می شود از این سطح در سال ۱۴۰۰ به 
رکورد تولید یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و 

۴۰۰ هزار تن  چغندر دست یابیم.
وی با بیان اینکه پیش از این میزان تولید ریشه 
در کشت پاییزه چغندرقند حداکثر یک میلیون و 
۱۰۰ هزار تن بوده عنوان کرد: رسیدن به تولید یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن 
چغندر  یک رکورد محسوب می شود و تاکنون این 

میزان تولید را نداشته ایم.
معاون پژوهشی و فناوری موسسه تحقیقات اصالح 
و تهیه بذر چغندرقند در ادامه به نیاز ساالنه به 
۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار واحد بذر چغندرقند در 
کشور اشاره و گفت: توانمندی تولید این میزان بذر 

در داخل کشور به طور کامل وجود دارد.
رجبی در ادامه به صادرات بذر به دیگر کشورهای 
دنیا اشاره و گفت: طی سال های گذشته صادرات 
بذر به کشورهایی از جمله ترکمنستان، آذربایجان 
و افغانستان داشته ایم. در طی چند سال اخیر نیز 
از  ایرانی را در کشورهایی  ارقام  ارزیابی سازگاری 
جمله سوریه، سودان، چین، رومانی، روسیه و ترکیه 
انجام داده ایم که به نتایج خوبی نیز دست یافته ایم.

نظارت  و  ــی  ــازرس ب ــعــاون  م
و  مــعــدن  صنعت،  ــان  ــازم س
تجارت: قیمت تخم مرغ در روزهای 

آینده کاهش می یابد
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( اظهار کرد: رصد تولید تخم مرغ 
قیمت  به  رسیدن  تا  فروشی  خرده  در  عرضه  و 
های مصوب ادامه خواهد یافت و توزیع تخم مرغ 
از طریق شبکه های توزیعی شامل فروشگاههای 
مصرف و زنجیره ای، میادین میوه و تره بار، اصناف 
و اتحادیه های مرتبط انجام خواهد شد. با توجه به 
تولید مطلوب این کاال شاهد کاهش قیمت ها در 

روزهای آینده خواهیم بود.
به  اشاره  با  ایسنا، سعید محمدی پور  گزارش  به 
برگزاری چهل و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم 
بازار استان تهران، اظهار کرد: در این جلسه مصوب 
با  فروشی  در سطح خرده  مرغ  تخم  عرضه  شد 
قیمت مصوب ادامه پیدا کند. همچنین با توجه 
به ثبات بازار مرغ گرم در سطح شهر تهران، مقرر 
شد مازاد تولید و موجودی درسطح شهرستان های 

استان توزیع شود.
وی افزود: با تولید کنندگانی که نهاده دامی دولتی 
دریافت کرده اما کاالی خود را با قیمت های مصوب 

عرضه نکنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
جلسه  در  مسئول  مقام  این  گفته  به  همچنین 
امروز مقرر شده عرضه بشقابی مرغ نیز به قیمت 
مصوب و با رعایت حقوق مصرف کنندگان انجام و 
جلسه توجیهی و هماهنگی دراین خصوص توسط 
معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت برگزار و با 

متخلفان برابر قانون برخورد شود.
)صمت(  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  اخیرا 
و  داران  سهمیه  با  که  کرد  اعالم  تهران  استان 
فروشگاه های زنجیره ای که خارج از عرضه شبکه 
مرغ، به بهانه فروش قطعه بندی مرغ، آن را باالتر 
از نرخ مصوب می فروشند برخورد می شود و در 
نرخ  با  فروش  و  بندی  قطعه  روند  تداوم  صورت 

این  عرضه  زنجیره ای،  های  فروشگاه  در  جدید 
محصول در این مراکز قطع می شود.

محمدی پور در پایان گفت که گزارش روند قیمت 
کاالهای اساسی در سطح عرضه حاکی از افزایش 
قیمت موز، هندوانه، شیر خام و الستیک خودرو و 

کاهش و ثبات سایر قیمت ها است.
از اوایل آذر ماه قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده 
 ۳۰ از  بیش  به  تهران  شهر  سطح  فروشی های 
هزار تومان رسید. این در حالیست که اواخر مهر 
ماه کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر 
کیلوگرم مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب 
کرده بود. در نهایت مقرر شد برای تنظیم بازار این 
محصول، مرغ منجمد به قیمت هر کیلو ۱۵ هزار 
تومان در فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و 
تره بار و واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ و مرغ 
گرم به قیمت کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در 
میدان اصلی و اقماری میوه و تره باره شهرداری 
تا سقف  توزیع شود و سهم استان تهران روزانه 
۳۰۰ تن مرغ گرم تعیین شده است. در نهایت با 
آغاز هفته جاری قیمت مرغ در خرده فروشی های 
سطح شهر تهران به ۲۲ تا ۲۴ هزار و۹۰۰ تومان 

رسید.
ستاد  مصوبه  اساس  بر  اینکه  وجود  با  همچنین 
مرغ ۳۰  تخم  شانه  هر  قیمت  باید  بازار  تنظیم 
زنجیره  دارای  دار  بندی شناسنامه  بسته  عددی 
باشد، در هفته های  سرد حداکثر ۳۱ هزارتومان 
گذشته این محصول گران تر از نرخ مصوب عرضه 

شده است.

 

ــادرات  ص گمرک:  سخنگوی 
زعفران به ارزش ۱۱۸ میلیون 

دالر در هشت ماه نخست سال
ماه نخست  سخنگوی گمرک گفت: در هشت 
ارزش  به  زعفران  تن   ۱۹۲ از  بیش   ،۹۹ سال 
کشور   ۵۳ به  دالر  هزار   ۵۱۱ و  میلیون   ۱۱۷

دنیا صادر شده است.

اخبار
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اله  روح  سید  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: زعفران 
از  که  است  ایرانی  خاص  کاالهای  از  یکی 
بیش  و  است   صادراتی  مزیت  دارای  گذشته 
انجام می  از ۹۰درصد تولید آن در کشورمان 

شود. 
وی افزود: صادرات زعفران در ۸ ماهه امسال 
 ۱۱۷ ارزش  به  کیلوگرم    ۳۴ و  هزار   ۱۹۲
میلیون و ۵۱۱ هزار و ۳۳ دالر بوده که بیش 
از ۸۰ درصد وزن  و ۸۴ درصد ارزش صادراتی 
آن به پنج کشور از ۵۳ کشور خریدار زعفران 

ایرانی اختصاص پیدا کرده است. 
به  صادرات  میزان  خصوص  در  لطیفی 
ایرانی  زعفران  خریدار  نخست  کشور  پنج 
و  با خرید ۵۳ هزار  داد: هنگ کنگ  توضیح  
۱۴۷کیلوگرم به ارزش ۳۶ میلیون و ۸۳۱ هزار 
و ۷۱۲دالر، اسپانیا با ۳۳ هزار و ۱۸۰کیلوگرم 
به ارزش ۲۱ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۹۹۱ دالر، 
امارات متحده عربی با ۳۱ هزار و ۴۱۴کیلوگرم 
و ارزش ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۵۱۷ دالر، 
افغانستان با ۱۷ هزار و ۹۹۲ کیلوگرم و ارزش 
۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۱۸۳ دالر و چین با 
۱۸ هزار و ۵۹۸ کیلوگرم و ارزش ۱۰ میلیون 
و ۷۸۲ هزار و ۷۶۰ دالر، به ترتیب پنج کشور 
خریدار زعفران ایرانی در ۸ ماه سال۹۹ بودند.

خریدار  کشورهای  سایر  خصوص  در  وی 
 ۵٫۶ از  بیش  با  عمان  گفت:  ایرانی  زعفران 
میلیون دالر، کویت با ۲٫۷ میلیون دالر، قطر 
میلیون   ۱٫۴ با  ماکائو  دالر،  میلیون   ۱٫۹ با 
با ۱٫۲ میلیون دالر، کشورهای  تایوان  و  دالر 
ششم تا دهم خرید زعفران ایرانی در این مدت 

بودند. 
سخنگوی گمرک در خصوص سایر کشورها افزود: 
ویتنام، فرانسه، ایتالیا، استرالیا، بحرین، سوئد، هلند، 
بلژیک، انگلستان،کانادا، آلمان، هند، سوئیس، مالزی، 
ترکیه، عراق، اندونزی، پرتغال، ژاپن، آفریقای جنوبی، 
دانمارک، یونان، تایلند، سنگاپور، کره جنوبی، اتریش، 
فیلیپین،  آذربایجان،  موریس،  نیوزیلند،  روسیه، 
لهستان، نروژ، رومانی، کنیا، لبنان، استونی، اسلواکی، 
بلغارستان، پاکستان، کرواسی، آمریکا و قزاقستان، به 

ترتیب از دیگر خریداران زعفران ایرانی بودند. 
دبیر شورای اطالع رسانی گمرک در پایان گفت: 
زعفران به صورت  فله، پودر  و  در بسته بندی زیر ۳۰ 
گرم و باالی ۳۰ گرم  با کد تعرفه های ۰۹۱۰۲۰۱۰ 

،۰۹۱۰۲۰۳۰ و ۰۹۱۰۲۰۹۰ صادر شده است. 

 

ــران:  ای اصناف  ــاق  ات رییس 
صنف آجیل و خشکبار مجاز به 

فعالیت در شهرهای قرمز شدند
اساس  بر  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رییس 
پیگیری های انجام شده با وزارت بهداشت، صنف 
آجیل و خشکبار به گروه  شغلی یک اضافه شد 
و از این پس مجاز به فعالیت در شهرهای قرمز 

هستند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
با  ممبینی  ایران، سعید  اصناف  اتاق  از  نقل  به 
 ۷ بند  به  خشکبار  و  آجیل  صنف  اینکه  بیان 
گروه  شغلی یک، )مراکز تولید، نگهداری، توزیع 
وابسته(  خدمات  و  غذایی  محصوالت  فروش  و 
پیش  چندی  داشت:  اظهار  است،  شده  اضافه 
طی رایزنی  با وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  و  پزشکی 
درخواست  کرونا،  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد 
اضافه شدن صنف قنادی، شیرینی فروشی، کافه 
به گروه شغلی یک  و آجیل و خشکبار  قنادی 
مطرح شد که در روزهای گذشته مجوز فعالیت 
قنادی  کافه  و  فروشی  شیرینی  قنادی،  صنف 
صادر شد و در ادامه با رایزنی های مجدد آجیل 

وخشکبار هم به این گروه اضافه شدند.
وی تصریح کرد: فعالیت صنف آجیل و خشکبار 
در تمامی شهرستان ها با وضعیت قرمز، نارنجی و 

زرد بالمانع است .
اصناف  اتاق  پیگیری های  کرد:  تصریح  ممبینی 
بازبینی فهرست گروه های شغلی بر  ایران برای 
اساس اولویت دو محور سالمت و ضرورت فعالیت 

مشاغل صنفی در جامعه انجام می شود.
ایران  در   ۹۸ سال  اسفندماه  از  کرونا  ویروس 
شیوع یافت وهمسو با تعطیلی، محدودیت هایی 

را بدنبال داشت.
اکنون با توجه به مرحله سوم اوج گیری کرونا 
در کشور و افزایش قدرت انتقال آن به ۱۰ برابر، 
های  دستورالعمل  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 

جدیدی را برای آن از آذرماه جاری اعالم کرده 
که شامل تعطیلی دو هفته ای در مناطق قرمز 
نارنجی و زرد  اعمال محدودیت در شهرهای  و 

است.
اصناف در این مدت در چهار گروه شغلی تقسیم 
شدند و اصنافی که نیازهای روزمره شهروندان را 
تامین می کنند در گروه نخست جای گرفته اند 
و  دارند  را  قرمز  مناطق  در  فعالیت  اجازه  که 
انجام  نیز  در دسته بندی های اصناف  تغییراتی 

شده است.
که  کرده  پیدا  افزایش  اول  گروه  مشاغل  تعداد 
و  یدکی  خانگی،  لوازم  تعمیرات  آن،  اساس  بر 
روزهایی  در  فعالیت  اجازه  خدماتی  واحدهای 

اعمال محدودیت را دارند.

 

و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
ــب  ــر ارزی موج ــارت: تهات تج

افزایش صادرات شد
ارزی  تهاتر  تجارت گفت:  و  وزیر صنعت، معدن 
افزایش  به  منجر  واردکنندگان  و  صادرکنندگان 

صادرات در همین دو ماه شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به 
نقل از اتاق بازرگانی ایران، علیرضا رزم حسینی در 
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
گزارشی از آمار و ارقام اقتصادی در حوزه صنعت و 

معدن ارائه داد.
وزیر صمت با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تهاتر 
ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در پی پیشنهاد 
شورای گفت وگو، گفت: خوشبختانه این امر با حمایت 
رئیس جمهوری اتفاق افتاد و با اجرایی شدن آن در 

همین دوماهه شاهد افزایش صادرات بودیم.
رزم حسینی همچنین توضیحاتی درباره عملکرد 
واحدهای  اقتصادی  رشد  و  تجارت  جامع  سامانه 

صنعتی مختلف ارائه کرد.
طبق توضیحات وی، در حال حاضر در ۴۰ رشته 

مختلف صنعتی شاهد رشد مثبت هستیم.

اخبار
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ــن  ــش از ۲۱۱ هزارت ــره بی ذخی
ــدر  ــازن بن ــام در مخ ــن خ روغ

شهید رجایی
معاون بازرگانی داخلی اداره غله هرمزگان گفت: ۲۱۱ 
هزار و ۸۰۰ هزار تُن روغن خام در مخازن بندر شهید 

رجایی بندرعباس ذخیره شده است.
به گزارش ایسنا؛ عبداهلل رضایی شب گذشته )۲۴ 
آذرماه( در بازدید از توزیع کاالهای اساسی در مراکز 
بزرگ فروشگاهی بندرعباس، افزود: در این مدت نیز ۵ 
هزار و ۵۳۳ تُن روغن خام به تنها کارخانه روغن نباتی 

استان داده شد.
وی با بیان اینکه در حال پیگیری برای اضافه کردن 
سهمیه روغن خام استان هستیم، خاطرنشان کرد: نیاز 
استان به روغن نباتی به طور متوسط ماهانه ۲۵۰۰ تُن 

است و هیچ گونه کمبودی در بازار استان وجود ندارد.
رضایـی بـا اشـاره بـه اینکـه فروشـگاه های کوچک 
اسـتان بـا نـام نویسـی در سـامانه جامع تجـارت به 
نشـانی www.ntsw.ir برای دریافت سهمیه روغن 
نباتـی اقدام کنند، اضافه کـرد: هر هرمزگانی به طور 

میانگین سـاالنه ۱۶ لیتـر روغن مصـرف می کند.

 
عنــوان  گمــرک  ســخنگوی 
هــزار  صــادرات ۶۲۵  کــرد: 

دالری خاویار در ۸ ماه
سخنگوی گمرک گفت: در هشت ماه سال جاری، 
یکهزار و ۲۱۳ کیلوگرم خاویار به ۲۲ کشور دنیا 

صادر شده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
به نقل از گمرک ایران، سخنگوی گمرک گفت: 
در هشت ماه سال جاری، یکهزار و ۲۱۳ کیلوگرم 

خاویار به ۲۲ کشور دنیا صادر شده است.
سید روح اهلل لطیفی اظهار داشت: از ابتدای سال 
تا پایان آبان ماه، کل صادرات خاویار کشور ۶۲۴ 
هزار و ۲۹۴ دالر بوده که به ۲۲ کشور جهان صادر 

شده است.
وی افزود: سهم اروپا از این میزان خاویار بیش از 
۶۸ درصد، آسیا ۳۰ درصد، آمریکا بیش از یک 
درصد و کمتر از یک درصد مابقی را استرالیا از 

اقیانوسیه خریداری کرده است.
لطیفی در خصوص کشورهای خریدار خاویار ایرانی 
گفت: آلمان با ۱۱۳ هزار و ۸۵۳ دالر، بلژیک با 
۱۰۶ هزار و ۳۲۶ دالر، ژاپن با ۸۱ هزار و ۳۲ دالر، 
انگلستان با ۷۵ هزار و ۶۷۱ دالر، امارات با ۶۲ هزار 
و ۲۳۱ دالر، هلند با ۵۷ هزار و ۵۷۵ دالر و اسپانیا 
با ۳۷ هزار و ۴۹۰ دالر، به ترتیب هفت خریدار 

خاویار ایرانی در ۸ ماهه امسال بودند.
وی افزود: روسیه، عمان، هنگ کنگ، ایتالیا، کانادا، 
قطر، استرالیا، کویت، سوئیس، تایلند، کره جنوبی، 
تایوان، سنگاپور، سوئد و کامبوج به ترتیب دیگر 

خریداران خاویار ایرانی در این مدت زمان بودند.
میزان  بیشترین  کرد:  تصریح  گمرک  سخنگوی 
یک  نیز  خرید  کمترین  و  کیلوگرم  خرید ۲۲۰ 
کیلوگرم بوده که متوسط ارزش هر کیلوگرم خاویار 
و ۵۰  دالر  امسال، ۵۱۴  ماهه  زمان ۸  در مدت 

سنت ارزش گذاری شده است.

 

بــازار:  تنظیــم  ســتاد  دبیــر 
اجــازه  لبنــی  شــرکت های 

افزایش قیمت ندارند
افزایش  اینکه  بیان  با  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر 
لبنی  کاالهای  برخی  در  نامتعارفی  قیمت های 
آن ها  اغلب  چه  اگر  کرد:  تصریح  شده،  مشاهده 

این موضوع را انکار می کردند، اما مکلف شدند تا 
قیمت های محصوالت لبنی را افزایش ندهند و در 
شوینده ها هم هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
بازار  تنظیم  پایان جلسه ستاد  قبادی در  عباس 
کشور در جمع خبرنگاران گفت: شرایط تنظیم بازار 
کشور به هیچ عنوان آمادگی افزایش قیمت برای 
هیچ اقالم کاالیی را ندارد و به هیچ عنوان تغییر 
قیمت خارج از مصوبات را تحمل نخواهیم کرد و به 
شدت با متخلفان برخورد خواهد شد. چرا که این 
مهم در شرایط حاضر و خاص کرونایی و اقتصادی 

مردم پذیرفتنی نیست.
وی همچنین با اشاره به موضوع تذکر داده شده 
به شرکت های لبنی مبنی بر عدم تغییر قیمت و 
افزایش نرخ اقالم کاالیی خارج از چارچوب های تعیین 
شده در تنظیم بازار کشور گفت: قطعاً با شرکت های 
متخلف برخورد خواهد شد و این موضوع مشمول 
تمام اقالم کاالیی دارای مصوبه قیمت و سایر اقالم 

لبنی بدون قیمت تثبیتی است.
دبیر ستاد تنظیم بازار در خصوص واردات بذر برخی 
نهاده های کشاورزی به کشور نیز تصریح کرد: فارغ از 
مسئولیت اصلی وزارت کشاورزی در این موضوع، در 
مورد نوع ارز تخصیصی با دستور مساعد وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تصمیم گرفته شد، که همین اقالم 
کاالیی به صورت ویژه از گروه دو کاالیی به گروه یک 
منتقل شود تا مشکلی در روند ترخیص به وجود نیاید.
وی افزود: در حال حاضر قیمت مرغ در میادین میوه 
و تره بار همان نرخ مصوب یعنی ۲۰ هزار و ۴۰۰ 
تومان است و عرضه مرغ ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومانی 
که دان خاصی مصرف کرده و برای تولیدکنندگان با 
قیمت پایین تر تمام شده بود به پایان رسیده است.  
قیمت تخم مرغ هم در میادین میوه و تره بار حدود 

۳۰ هزار تومان است.
اواخر  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
آبان ماه قیمت مصوب هر کیلو شیر خام از ۲۹۰۰ 
تومان به ۴۱۵۰ تومان افزایش یافت و قیمت سایر 
افزایش  بنابراین  محصوالت لبنی نیز تغییر کرد. 
قیمتی که دبیر ستاد تنظیم بازار از آن صحبت 

می کند، عالوه بر افزایش قیمت مصوب است.
قیمت مصوب هر کیلو مرغ و هرشانه ۳۰ عددی تخم 
مرغ نیز ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان و ۳۱ هزارتومان است 
که در هفته های اخیر بیش از این نرخ در بازار عرضه 
می شده و بر همین اساس مدتی مرغ تنظیم بازاری 
گرم به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و منجمد به قیمت 
۱۵ هزار تومان عرضه شد که طبق گفته های امروز 
معاون وزیر صمت این عرضه به پایان رسیده است. 

اخبار
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I N D U S T R Y اخبار

ــت:  ــازمان حمای ــی س ــرکل بازرس مدی
۷۰۰ پرونــده قاچــاق بــه تعزیــرات 

رفت/با فروشندگان تعارف نداریم
حمایـــت  ســـازمان  بازرســـی  مدیـــرکل 
پرونـــده  ارســـال ۷۰۸  از  مصرف کننـــدگان 
ـــال  ـــه ارزش بیـــش از ۴۸۲ میلیـــارد ری قاچـــاق ب
ـــان  ـــی آب ـــی ط ـــرات حکومت ـــازمان تعزی ـــه س ب

مـــاه ســـال جـــاری خبـــر داد.
ــمی  ــود قاس ــوش بهن ــر؛ داری ــزارش مه ــه گ ب
ــاق کاال  ــا قاچ ــورد ب ــت برخ ــورد وضعی در م
در ســطح عرضــه در آبــان مــاه ســال جــاری، 
اظهــار داشــت: کارشناســان ســازمان حمایــت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان و بازرســان 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها 
ــورد از  ــزار و ۱۰۵ م ــاه از ۴۵ ه ــان م ــی آب ط
مراکــز خــرد و کالن در ســطح عرضــه بازرســی 

بــه عمــل آوردنــد.
ــازمان  ــاق س ــور قاچ ــی و ام ــرکل بازرس مدی
ــرای  ــزود: در همیــن رابطــه نیــز ب حمایــت اف
۷۰۸ واحــد صنفــی متخلــف نســبت بــه 
تنظیــم صورتجلســه کشــف و تشــکیل پرونــده 
ــت  ــکله جه ــای متش ــرده و پرونده ه ــدام ک اق
ــی  ــرات حکومت ــه تعزی ــدی ب ــی های بع بررس

ــت. ــده اس ــاع ش ــتان ها ارج اس
بــه گفتــه وی ارزش پرونده هــای متشــکله 

ــت. ــال اس ــارد ری ــش از ۴۸۲ میلی بی
قاســمی گفــت: همچنیــن از ابتــدای ســال تــا 
پایــان آبــان مــاه، تعــداد بازرســی های کشــف 
کاالی قاچــاق انجــام شــده ۲۹۶ هــزار و ۱۱۲ 
ــزار و  ــدت ۵ ه ــن م ــه در همی ــوده ک ــورد ب م
۸۵۷ پرونــده بــه ارزش بیــش از ۳ هــزار و 

ــال تشــکیل شــده اســت. ــارد ری ۷۰۰ میلی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا عرضــه کننــدگان 
ــی ها،  ــرده فروش ــطح خ ــاق در س ــالم قاچ اق
ــور جــدی  ــه ط ــا ب ــزود: م ــم، اف ــارف نداری تع

ــارزه  ــاق کاال در کشــور مب ــه قاچ ــر گون ــا ه ب
ــایی  ــه شناس ــن رابط ــه در همی ــم ک می کنی
نگهــداری  انبارهــای  و  دپــو  محل هــای 
کاالهــای قاچــاق و برخــورد اساســی بــا آن در 

ــرار دارد. ــا ق ــای م ــت برنامه ه اولوی
ــت  ــالش ســازمان حمای ــه داد: ت قاســمی ادام
ــی در  ــی حاکمیت ــتگاه نظارت ــوان دس ــه عن ب
حــوزه نظــارت بــر بــازار، شــفاف ســازی بــازار 
ــرای مصــرف کننــده، بهبــود زمینــه عرضــه  ب
اقــالم  فــروش  عــدم  و  داخلــی  کاالهــای 
ــی  ــرمایه مل ــت از س ــدف حمای ــا ه ــاق، ب قاچ

ــت. ــی اس ــدات داخل و تولی
ــازمان  ــاق س ــور قاچ ــی و ام ــر کل بازرس مدی
ــا  ــات ب ــی اقدام ــرد: تمام ــد ک ــت تاکی حمای
ارتقــای ســطح ســالمت  و  هــدف حفــظ 
ــودجویان و  ــت س ــری از فعالی ــه، جلوگی جامع
ــود  ــام می ش ــور انج ــادی در کش ــق اقتص رون
و امیدواریــم مــردم در صــورت مشــاهده و 
ــوزه  ــف در ح ــه تخل ــا هرگون ــه ب ــا مواجه ی
قاچــاق در ســطح عرضــه بــا انعــکاس اخبــار و 
گزارش هــای خــود بــه ســامانه ۱۲۴، موضــوع 
مصــرف  حمایــت  ســازمان  اطــالع  بــه  را 
کننــدگان و تولیدکننــدگان و ســازمان های 

صمــت اســتان ها برســانند.

 

ایــران:  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
ــغلی ١  وه ش ــر ــم در گ ــا ه قنادی ه

قرار گرفتند
ــدگان  ــاف صنــف دارن ــاق اصن ــق اعــالم ات طب
قنــادی  قنادی-شــیرینی فروشــی و کافــه 
ــت  ــرار گرف ــک ق ــغلی ی ــروه ش ــت گ دراولوی
ــدم  ــر ع ــروط ب ــور مش ــف مذک ــاالن صن و فع
محــل  در  مشــتری  حضــوری  پذیــرش 
ــع و  ــه و توزی ــز تهی ــون مراک ــد همچ می توانن
ــر در  ــرون ب ــاده و بی ــی آم ــواد غذای ــه م عرض

ــد. ــت کنن ــز فعالی ــز نی ــق قرم مناط
ــذا و  ــت غ ــری صنع ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــاق  ــس ات ــی، رئی ــعید ممبین ــاورزی، س کش
اصنــاف ایــران ضمــن اعــالم ایــن خبــر، گفــت 
ــا  کــه در پــی رایزنــی هــای صــورت گرفتــه ب
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم وزارت بهداشــت، درم
انتظامــی  و  اجتماعــی  امنیتــی،  و کمیتــه 
ــا، صنــف  ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرون
ــه  ــی و کاف ــیرینی فروش ــدگان قنادی-ش دارن
ــرار  ــک ق ــغلی ی ــروه ش ــت گ ــادی در اولوی قن

ــتند.   ــت هس ــه فعالی ــاز ب ــه و مج گرفت
ــن  ــامل »تامی ــته ش ــار رس ــم چه ــر ه پیش ت
کننــدگان مــواد شــیمیایی جهــت عرضــه مواد 
ــی،  ــات داروی ــاز کارخانج ــی و نی ــد عفون ض
بیمارســتان هــا، آزمایشــگاه هــا و صنایــع 
مختلــف«،   »عرضــه کننــدگان ابــزار و یــراق 
مشــتمل بــر تامیــن کننــدگان مــواد و مصالــح 
ــاز  ــورد نی ــزار م ــب و اب ــات پم ــزوگام، قطع ای
صنایــع«،   »فروشــندگان و عرضــه کننــدگان 
قطعــات و لــوازم یدکــی کشــاورزی« و »مــواد 
ــه  ــداری« ب ــی و دام ــاورزی، باغبان ــه کش اولی

ــود.   گــروه شــغلی یــک اضافــه شــده ب
ســایر صنــوف گــروه شــغلی یــک نیــز شــامل 
ــت  ــوپر مارک ــره ای، س ــای زنجی ــگاه ه فروش
ــی  ــبزی فروش ــا و س ــی ه ــوه فروش ــا، می ه
هــا، میادیــن میــوه و تــره بــار؛ مراکــز تولیــد، 
محصــوالت  فــروش  و  توزیــع  نگهــداری، 
ــی و خدمــات وابســته. ؛ مراکــز تولیــد و  غذای
عرضــه فــرآورده هــای لبنــی و نانوایی)تولیــد 
فــراورده هــای نانوایــی(؛ داروخانــه هــا، مراکــز 
ــش دارو،  ــکی، پخ ــای دامپزش ــگاه ه و فروش
ــه،  ــز تهی ــنتی؛ مراک ــای س ــاری و داروه عط
تولیــد و توزیــع مــواد غذایــی آمــاده و بیــرون 
ــات  ــات اپراتورهــای ارتباطــی، خدم ــر؛ خدم ب
الکترونیــک، شــرکت هــای خدمــات اینترنتــی 
اعــم از تامیــن کننــدگان اینترنــت، فروشــگاه 
هــای اینترنتــی و شــرکت هــای خدمــات 
هــای  تعمیــرگاه  اینترنــت؛  بــر  مبتنــی 
ــی و  ــی، الکتریک ــوازم خانگ ــودرو و ل ــواع خ ان
ــات  ــواع قطع ــای ان ــگاه ه ــی؛ فروش الکترونیک
انــواع  هــای  فروشــگاه  یدکــی؛   لــوازم  و 
کارگاه  آالت؛  آهــن  و  ســاختمانی  مصالــح 
هــای صنعتی)ماننــد جوشــکاری و تراشــکاری 
خشکشــویی؛   چاپخانــه؛  آن(؛  مشــابه  و 

ــت. ــک اس ــندگان عین ــازندگان و فروش س
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اگر انسان در خوشــبینانه ترین حالت خود ۱۰۰ 
سال عمر کند ،  ۳۶۵۰۰ روز معادل ۸۷۶۰۰۰ ساعت 
ومعادل ۵۲۵۶۰۰۰۰ دقیقه زنده است.۳۰ میلیون 
دقیقه آن در خواب و خــوراک و ترافیک و روزهای 
تعطیل است، ۲۱ میلیون دقیقه در دوران تحصیل 
و کودکی می گذرد. حاال شــما ببینید، چطور باید 
برنامه ریزی کنید تا  یک دولتی مثل دولت یازدهم  
وقتی ،حدود  پانزده هزار  بخشنامه برای سازمان ها  
و وزارتخانه هایشان تنظیم و صادر می کنند  مردم 
را گرفتار می کنند. بخاطر عدم مدیریت خودشــان 
و بعد هم می آیند از یک مفســد اقتصادی رونمایی 
می کنند ، دزدها همان کسانی هستند که از همین 
سیستم بوجود می آیند و هر کسی نمی تواند دزدی 
بکند.چرا که به چیزی دسترسی ندارند. این رویه که 

دولت می رود به قهقرا  و ناکجا آباد است .
حــاج حمیــد فهنــدژ افــزود :همیــن االن به 
همســایگانمان نگاه کنید. می توان از کشــورهای 

ضعیف همســایه الگوبرداری کنند تاجیکســتان، 
ترکمنستان و افغانستان  با اینکه از نظر علمی از ما 
عقب تر اســت  از نظر کارآیی از ما بهتر عمل کرده 
اســت. کارش روانتر انجام می گیرد ولی  ما که در 
کشــورمان تولید کننده و تاجر هستیم دستمان به 
جایی بسته نیست ، باالی ده تا کارخانه داریم ولی 
گرفتاری داریم و فقط افتخارمان این اســت که در 
اتاق هیچ وزیر و معــاون وزیر و رئیس بانکی نرفتیم 
و یک ریال هم بدهــی بانکی به هیچ عنوان در هیچ 
جا الحمداهلل نداریم. حقوقمان و وضعیتمان به روز 
است و شاکر خداییم. سرباز نظام بودیم و هستیم و 
خواهیم بود، ۴ لیتر خون داریم و همه  با یک اشاره 
رهبری آماده ایم  آن را هدیه کنیم ، وقتی می گویم 
»همه » یعنی خودم، خانواده ام و همکارانم در گروه  

یک و یک. 
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی یک و یک ادامه 
داد: ما به بسیج و ســپاهمان، اطالعات سپاهمان و 

وزارت اطالعاتمان افتخار می کنیم . به همه بچه های  
گمنامی که زحمت می کشند و مجانی می جنگند 
و جانشان برای دفاع از مرز و بوم به خطر می اندازند 

مدیون هستیم و افتخار می کنیم.
این کارآفرین برجســته کشــور در ادامه گفت :  
خوشبختانه در کشت و صنعت حرکت خوبی انجام 
دادیم  در سیســتم کشت و صنعت گلخانه ای ، سه  
کشــت و صنعت فارس چکش در کازرون ، کشت و 
صنعت پارسیان شفت در شصت کیلومتری شیراز و 
کشت و صنعت پیمان ماکو در ماکو در مرز بازرگان  
را راه اندازی کنیم . ان شاهلل خدا کمک کند حدود 

۲۶۰۰ اشتغال جدید ایجاد می کنیم .
حمید فهندژ سعدی افزود :  اولویت و همه دغدغه 
من صادرات است که به نظرم یک خدمت و قدمت و 
رسالت است و خوشبختانه جنس و کاالی  ما نسبت 
به مواد غذایی خارجــی با کیفیت بهتــر و قیمت 
مناســبتری قرار دارد. امیدواریم خــدا کمک کند 

ینی و صنعت غذا با  گفتگوی ماهنامه کارآفر

وقتی پـای صحبت آقای مهنـدس حمید فهندژ سـعدی نشسـتم ، بازهم 
حـس وطـن پرسـتی و تمایل فـراوان به توسـعه و آبادانـی کشـور را از زبان 
یک کارآفرین برجسـته و خیر کشـور متوجه شـدم . این حس را در بیشـتر 
افـراد موفق و کارآفریـن و پر تالش مشـترک می بینم و همیـن تالش برای 
توسـعه کشـور باعث تقویت بخش تولید و موفقیت در شـرکتهای مختلف با 
این نگاه شـده اسـت . این مسـئله را به وضـوح در گروه یک و یک مشـاهده 
کـردم، غـول بـزرگ صنایـع غذایی کشـور کـه نزدیک به شـصت سـال در 
صنعـت غذای کشـور شـناخته شـده اسـت و کمتر کسـی در دنیاسـت که 

نـام یـک و یـک و محصـوالت آن را نشـنیده باشـد. همیـن باعث شـده که 
یـک و یـک یک برنـد جهانـی باشـد و اکنون بـه بیـش از ۴۰ کشـور جهان 

صادرات داشـته باشـد . 
ــه  ــادرات اســت ک ــد و ص ــدری عاشــق تولی ــه ق ــدژ ب ــد فهن ــاج حمی ح
خــودش کتــاب نفیســی  را در خصــوص محصــوالت یــک و یــک بــه زبــان 
هــای مختلــف چــاپ کــرده و بــا عشــق و عالقــه آن را بــه مــا هدیــه کــرد .

توجــه خواننــدگان عزیــز را بــه صحبتهــای رئیــس گــروه صنعتــی یــک و 
یــک در گفتگــوی کوتاهــی کــه بــا ایشــان داشــتم جلــب مــی کنــم.

مهندس حمید فهندژ سعدی
وه صنعتی یک و یک  رئیس هیئت مدیره گر

گفتوگو
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فرصت بیشــتری دهد، بتوانیم خدمت بیشتری به 
کشورم انجام دهیم.

مهندس حمید فهندژ در خصــوص بحث یارانه و 
افزایش قیمت های حامل ها و ... گفت :  تا زمانیکه 
همسان سازی در کشورمان  نشــود متاسفانه ویژه 
خواری، رانت و دزدی خواهد بود تا وقتی گپ بزرگی 
باشد یک عده سوء  اســتفاده می کنند. به نظرم هر 
چیز در باید قیمت واقعی خود را داشته باشد ، قیمت 
برق، بنزین وآب و.. تا مثل دنیا باشد . اگر اینکار انجام 

نشود یک عده همیشه دنبال دست درازی هستند .
این فعال صنعت غذای کشــورمان افزود : ما باید 

ســود بانکیمان پایین باشد بقیه 
موارد باال باشــد تا کســی نتواند 
دســت درازی کند . االن ســود 
بانکی ۲۰ درصد است که باالست 
باز هم خدا را شکر که قوه قضاییه 
که ســود را پایین تر کرد قبال که 
۳۰ در صد به باال بــود . در بانک 
با یک چــای و قهوه مشــتری را 
پذیرایی می کنند و سپس جریمه 
دو و ســه برابری  به شخص وام 
گیرنده می دهنــد، مردم را نزول 

خوار بار آورده اند.
فهندژ ســعدی ادامــه داد: در 
امارات در بانک دبی اسالمی وام 
با ســود ۱/۲۵ درصد گرفتم ،این 
برای جمهوری اســالمی  خوب 
نیست که بگوییم اینجا ۲۰درصد 
بهره می گیرند ، با این اوضاع همه 
هم در خانه نشســتند و سود می 
گیرند و کارایی به صفر رســیده 
اســت. بعد توقع داریــم که ۸۵ 
میلیون خوب کار کنیم و روزگار 

به وفق مراد بگذرد. 
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی یک و یک افزود 
: در این میان یک عده هم زمین متری ۲۵۰ میلیون 
تومان در خیایان ولیعصر شمالی و شریعتی شمالی 

می فروشند که از عدالت اجتماعی به دور است. 
وی در خاتمه این مبحث  گفت : امیدوارم از سمت 
خود حضرت آقا یک تفکری بشود و خداوند به ایشان 
سالمتی دهد. حاال امیدوراریم فرجی شود با کمک 

خودمان بتوانیم مملکت را بسازیم.
در ادامه  رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی یک و 
یک کارخانه های وابســته به این گروه را بر شمرد و 

افزود:
کارخانه مادر ما دشت مرغاب با برند یک و یک است 
که  در۱۳۰ کیلومتری شــیراز در قادر آباد، منطقه 
مرغاب  با ۵۶ سال سابقه تولید و کار ، ۵۰۰ هزار متر 
زمین و ۷۳۰۰۰ متر زیربنا و با ۱۷۳ ماشین تولیدی 

که انواع مواد غذایی از جمله آبلیمو ، رب، انواع سس، 
و سایر مواد غذایی و کنسروجات تولید میکند .

کارخانه دشت نشــاط : در ۲۰ کیلومتری شیراز، 
در رابطه با همه نوع کنســانتره و رب گوجه فرنگی 
اســپتیک که حرف اول را درخاورمیانه می زند که 
همین امســال ۱۵۰بالغ  هزار تن گوجه کار کردیم 
و سال گذشــته هم ۱۵۷ هزار تن کارکردیم که رقم 
قابل توجهی است که از کارهای بزرگی است که  در 

کشور انجام می شود.
کارخانه صنایع غذایی و بسته بندی مائده : که در 
تهران است که ۶۰۰۰۰ متر زمین دارد و ۲۳۰۰۰ متر 

زیر بنا و غذاهای آماده در ظروف  استرال و در قوطی 
فلزی  تولید می کند

کارخانه شــاداب خراســان که در استان خراسان 
رضوی اســت که در آنجا رب گوجــه فرنگی ، انواع 
کمپوت ، وغذاهای مثل لوبیا با سس ، خاویار بادمجان 

و انواع مرباها و... تولید می شود.
کارخانه سالم خراسان: در جاده سنتو ، در دوازده 
کیلومتری شرکت شاداب قرار دارد،  تولید رب و سایر 

محصوالت کنسروی است.
کارخانه نیکان شــهد بارز: در خرمدره زنجان قرار 
دارد که کنســانتره زیتون، روغن زیتــون، رب انار ، 

سرکه و آبغوره تولید می کنند

کارخانه نیوســان روغن : که در شــهرک صنعتی 
خرمدره قرار دارد که روغن خوراکی تولید می کند  و 

تصفیه روغن هم انجام می شود.
کارخانه صنایع بسته بندی پارسان : که در آبیک 
قزوین قرار گرفته که قوطی های فلزی ، حلب و نیم 

حلب تولید می کند.
کشت و صنعت قطران گل کاشان : این کارخانه در 
قمصر کاشان قرار گرفته که عرقیات طبیعی ،سس 
های گرم، سس های ســرد و سرکه طبیعی در آنجا 

تولید می کنیم.
سردخانه بزرگ قم :  در شــهر قم قرار گرفته که 

بیست هزار تنی نگهداری حفاظ میوه جات است.
شرکت پخش سراســری یک و یک: که در سی و 
یک استان فعال است  که بصورت 
فیزیکیئ  سخت افزار و نرم افزار 
و  حمل و نقــل فقط محصوالت 
تولیدی محصــوالت گروه را می 

فروشد.
شــرکت بازرگانی یــک و یک 
کیــش :  این شــرکت صادرات 
محصــوالت گروه  یــک و یک را 
بعهده دارد که ۲۸ کشور اروپایی 
، کشورهای حوزه خلیج فارس و 
کانادا و استرالیا در مجموع به ۴۰ 

کشور دنیا صادرات می کند.
شرکت بازرگانی یک و یک : که 
خرید داخلی  محصوالت شرکت 

یک و یک را انجام می دهد.
شرکت توسعه محصوالت یک 
و یک: که ات ســورتینگ کمبود 
اجناس را انجام می دهد که ۲۱۱ 

کاال تولید می کند .
یک  کارخانه روغــن  در جلفا 
با ۲۰۰۰ تــن  در حال خریداری 
است که بیشتر هدفش صادرات 

و واردات است.
یک کارخانه شوینده هم  در تهران ، جاده ی قم تا 

آخر سال ۹۹ راه اندازی می شود.
وی افزود : شرکت یک و یک شرکت بورسی است 
و در تابلو اول هستیم ، فهندژ در خصوص تامین مواد 

اولیه کارخانجات گفت :
مواد اولیه را تا حدود زیــادی خودمان تولید می 
کنیم ولی اینکه اگر بخواهیم کل مواد اولیه را تولید 
کنیم سرمایه در گردش باالیی نیاز دارد، ناهماهنگی 
زیاد است و دل نگرانی دارد، گرانی و نابسامانی قیمت 
ها و مسایل تحریمی ســختی های خود را دارد. که 

البته کار بدون سختی و تالش صورت نمی گیرد.
وی در پایان  از تاسیس پاالیشگاه گوجه فرنگی  در 
کشور توسط این گروه خبر داد و گفت این پاالیشگاه 
را  توسط دانشگاه تهران به ثبت رساندیم  و از  ژاپن 

و فرانسه  نیز تائیدیه گرفتیم.
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مهندس امیررضا ثابت پی در گفتگو با کارآفرینی و 
صنعت غذا گفت :کنترل و کاهش بسیاری از محصوالت 
غذایی در گرو کاهش هزینه های حمل و نقل است  و 
این کار با  صدور مجوز واردات  ماشین های سنگین با 
سه تا پنج سال کارکرد با تعرفه گمرکی صفر شدنی است.

به طور کلی هر چقدر توان یک کشور در حوزه حمل و 
نقل بیشتر باشد، شاهد عملکرد بهتر مجموعه اقتصادی 
آن خواهیم بود. بنابراین رسیدن به دروازه های توسعه 
یافتگی بدون در نظر گرفتن نقش با اهمیت حمل و نقل 

امکانپذیر نمی شود.
یکی از حوزه های اثرگذاری حمل و نقل در ساختار 
تولید، سهم هزینه های آن در بهای تمام شده تولیدات 
است. در نتیجه بازسازی و افزایش شبکه های جدید 
ارتباطی و نوسازی ناوگان جزو امور بسیار مهمی است 

که هر دولتی نسبت به آن اهتمام ویژه ای دارد.
در مورد ایران باید گفت یکی از عوامل غیر رقابتی شدن 
محصوالت ایرانی در بازارهای هدف مساله گران بودن آنها 
نسبت به کاالهای مشابه تولید سایر کشورهاست. بخشی 
از این مشکل معطوف به سیستم ضعیف حمل و نقل 
کشور است. حال سوال اینجاست که اتخاذ چه رویکردی 
می تواند این مشکل را برطرف سازد؟ و چه زیرساخت 

هایی برای حل این معضل الزم است؟
برپایه اظهارات مقام های رسمی در ۲ سال گذشته، 
بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت تمام شده یک کاالی 
خام مربوط به هزینه های حمل و نقل آن بوده است. این 
مساله در مورد کاالهای صادراتی به حدود ۲۵ درصد 
افزون می شود. در حالی که در کشورهای صنعتی این 

سهم حداکثر ۱۸ درصد است.
در این خصوص مهندس امیررضا ثابت پی رئیس 
هیئت مدیره فدراسیون تشکلهای بخش صنایع غذایی و 
کشاورزی گفت : متاسفانه قیمت باالی هزینه های حمل 
و نقل در کشور به جایی رسیده که گاها شاهد آن هستیم 
که هزینه ی حمل و نقل برخی محصوالت کشاورزی از 
هزینه ی خود آن کاال بیشتر می شود و این باعث گرانی 

محصوالت بخش کشاورزی شده است.
ثابت پی افزود:بعنوان مثال محصوالت کشاورزی در 
جنوب کشور)جهرم(  محصوالتی مثل انواع مرکبات، 
گوجه ، بادمجان و... را بخواهیم به شمالشرق کشور 
برسانیم، هزینه حمل از قیمت خود محصول بیشتر 

می شود.
این فعال صنایع غذایی علت  افزایش حمل و نقل و 
تاثیر آن بر قیمت محصول نهایی را گران شدن خود 
خودرو دانست و گفت : بعنوان مثال وقتی یک خودروی 
ایسوزو که قیمتش صد میلیون تومان بوده، امروز یک 
میلیارد و دویست و سیصد تومان است و یا ماشین ولو 
و اسکانیا هشتصد میلیون بوده االن پنج میلیار و شش 
میلیارد می باشد طبیعی است که باعث گرانی لوازم 
یدکی و درنهایت خدمات و هزینه های حمل و نقل شود 
. برای همین  یک ماشین صد میلیونی قبال با دویست 
و پنجاه  هزار تومان کرایه باربری می کرد ولی االن که 

ماشینش یک میلیاردی است ، دو میلیون می گیرد .
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو افزود: یا بعنوان 
مثال یک نیسان وانت که در گذشته نه چندان دور  
قیمتی معادل سی میلیون تومان داشت، ماهیانه پنج 
میلیون برای صاحبش درآمدزایی داشت ولی اکنون 
همین ماشین با قیمت نزدیک سیصد میلیون، تنها پنج 
میلیون تومان بهره بانکی آن است و صرفه نیست که با 
این هزینه ها و قیمت ها حمل و نقل را انجام دهند . 
نتیجه این افزایش قیمت ها  در نهایت باعث فشار بیشتر 

بر قشر آسیب پذیر جامعه می شود.
امیررضا ثابت پی برای حل این معضل و کاهش هزینه 
های حمل و نقل و در نهایت کاهش قیمت  سایر کاالها 
از جمله محصوالت کشاورزی ، باغی و صنایع غذایی 
گفت : پیشنهاد می کنم دولت اوال واردات ماشین های 
سنگین را آزاد کند و ثانیا تعرفه واردات  ماشین های 
سنگین دسته دوم  نه چندان قدیمی مثال ۲۰۱۵ تا 
۲۰۱۸ را صفر کند. چرا که این ماشین ها عالوه براینکه 
نسبت به ماشین های سنگین چینی از کیفیت بهتری 

برخوردارند با قیمتهای به مراتب پایین تر و حتی یک 
چهارم و یک پنجم قیمت در اروپاست از کارایی خوبی 
برخوردارند و چون چهار پنج سالی هم از تولیدشان 
گذشته قیمتهایشان به شدت پایین تر از ماشین های 
صفر کیلومتراست و باعث می شود قیمت ماشین 
های سنگین  باربری در کشور نیز پایین بیاید و همین 
شکستن انحصار  باعث کاهش سایر خدمات از جمله 
کاهش قیمت محصوالت نهایی کشاورزی و صنایع 

غذایی کشور می شود .
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو در ادامه گفت : 
با این راهکار کرایه از ده میلیون با یک میلیون تومان می 
رسد و ماشین های گران و با کیفیت پایین با بیست سال 
کارکرد هم از رده خارج می شوند و  مثال یک بنز ۱۰ تن 
با قیمت ۲میلیارد که بیست سال هم کارکرده در مقایسه 
با  ماشینی که سه سال کارکرده است و قیمتش هم نصف 
آن است به مرور کنار گذاشته می شود.اینطور هم کیفیت 
رانندگی بهتر می شود، هم جاده ها ایمن می شود و 
درنهایت یک سری ماشین ارزان دسته دوم مدل باال  با 
شرط اینکه زیر ۱۰۰ هزار کیلومتر کارکرده باشد و بین 

سه تا پنج سال از تولیدش گذشته باشد وارد کرده ایم.
این کارآفرین صنایع غذایی کشور افزود : اگر ۵۰ هزار 
دستگاه از  این ماشین ها وارد کشور شود و گمرکی هم 
به آنها تعلق نگیرد، قیمت ترانزیت کشور با یک ترفند 
معمولی نصف می شود و با شکستن قیمت حمل و نقل 
، گشایش تولید هم صورت  می گیرد.  ثابت پی در پایان 
گفت  :بعنوان مثال االن سیب زمینی در منطقه ارومیه 
و اردبیل  به دلیل حمل و نقل نمی توانیم بخریم. چرا که 
قیمت حمل و نقل آن از خود کاال بیشتر است . به نظرم  
با آوردن ماشین های اسکانیا،ولو و بنز با کیفیت  که  
هزار بار از ماشین های صفر کیلومتر چینی بهتر هست 
و قیمتش یک چهارم آن است تحول در صنعت حمل 
و نقل شکل می گیرد و کمک زیادی به رونق و جهش 

تولید خواهد شد

رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنایع غذایی کشور :

اجازه واردات ماشین های سنگین دسته دوم مدل باال و عدم اخذ تعرفه گمرکی انقالب بزرگی در کاهش هزینه ها ایجاد می کند

ینه های حمل و نقل کمر تولید را شکسته است  کرایه و هز
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مرتضی سلطانی تعامل بین بانک مرکزی و وزارت صمت را باعث توسعه صادرات 
دانست.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مرتضی سلطانی رئیس هئیت مدیره گروه 
صنعتی و پژوهشی زر ماکارون در گفتگو با خبرنگار اتاق بازرگانی ایران گفت: 

طی ۸ ماه گذشته مشکل صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات داشتیم.
سلطانی افزود: صادرکننده برای تولید، توسعه تولید و صادرات به ماشین آالت 
و تجهیزات و مواد اولیــه احتیاج دارد و چه بهتر که رفع ایــن نیازها از محل 

صادرات خود باشد.
مرتضــی ســلطانی در ادامــه در خصــوص سیاســت هــای بانک مرکــزی گفت: 

ــده و وزارت صمــت  ــد، تولیدکنن ــی تولی ــد همــراه و حام ــزی بای ــک مرک بان
باشــد. ایــن تعامــل کمــک بزرگــی بــه تولیدکننده مــی کنــد و باعث توســعه 
صــادرات بــه صــورت جــدی مــی شــود ولــی اگــر بانــک مرکــزی فقــط بــه 

منافــع خــود توجــه کنــد همــه زیــان مــی کننــد.
وی همچنین گفت: باید برای عبور از این بحران با هم هم فکری و تعامل داشته 

باشیم و از اخذ تصمیمیات جزیره ای دوری کنیم.
بنیــان گــذار گــروه صنعتــی زر مــاکارون در پایــان گفــت: اگــر تعامــل بیــن 
ــد و  ــوزه تولی ــه ح ــداز ۶ ماه ــم ان ــد چش ــت باش ــزی وزارت صم ــک مرک بان

ــود. ــه مراتــب بهتــر از گذشــته خواهــد ب صــادرات ب

غالمعلی سلیمانی سیاست های بانک مرکزی را در خالف جهت تولید و صادرات 
دانست.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی کاله 
در گفتگو با خبرنگار اتاق بازرگانی ایران گفت : ما تا زمانیکه تک نرخی ارز در 

صنعت داشته باشیم، مشکالت پا برجا خواهد بود.
سلیمانی افزود: وزیر صمت، آقای رزم حسینی ، فردی کار بلد و شایسته است 
در صورتیکه استراتژی مشخص باشــد. ولی ایشان هم باوجود عدم تک نرخی 

بودن ارز، کاری از پیش نخواهد برد .
این کارآفرین برجسته کشور گفت :به گفتار نیست به اجراست، بانک مرکزی 
هیچ کاری نــدارد و قوانینش کامــال بر خالف صنعت و تولیدکننده اســت و 

متاسفانه بسیار خود رای است.
سلیمانی افزود :ســیصد میلیون دالر از بانک مرکزی طلبکار هستم. وقتی این 

پول را وارد کشور کردم بعنوان توقیف اموالم مصادره کرد. 
بنیانگذار گروه ســولیکو)کاله( در ادامه گفت : ما هم در قسمت مواد اولیه،هم 
تولید و هم صادرات مشــکل داریم ودلیل همه نیز چند نرخی ارز اســت. اگر 
مسئولین همراه باشند به حرف صاحبنظران و کسانی که تولید قابل صادرات 
دارند گوش دهند، حتما صادرات کشــور متحول می شود و خود من سیصد 
میلیون دالررا به یــک میلیارد دالر صادرات را افزایش می دهم. پس می توانم 
صادراتم را سه یا چهار برابر کنم.به حرف ها گوش نمی دهند چون عده ای از 

چند نرخی ارز سود می برند.

بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر:
یره ای و هم جهتی بانک مرکزی   پرهیز از تصمیمات جز
با وزارت صمت و تولیدکنندگان جهش صادرات را بهمراه 

خواهد داشت

انتقاد بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره کاله از بانک مرکزی:

اگر به حرف گوش کنند صادراتمان سه تا 
چهار برابر می شود 

31
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گفتوگو

 مهندس سید جمشید میرسلیمی در گفتگو با 
کارآفرینی و صنعت غذا گفت : ادغام کردن وزارت 
صنایع و بازرگانی بزرگترین ضربه را در تولیدات داخلی 

وارد کرده است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مدیرعامل شرکت 
فرآورده های روغنی ایران )برند نینا(  در پاسخ به سئوال 
خبرنگار “ما مبنی بر بخش خصوصی تا چه میزان 
توانسته جور دولت را در مسئله تولید، اشتغال و رونق 
اقتصادی به دوش بکشد و مقایسه این بخش نسبت به 
بخش دولتی در موقعیت تولید را چگونه ارزیابی می 

نمایید؟” گفت:
با اندکی تعمق می توان دریافت که تولید و اشتغال و 
رونق اقتصادی حلقه های متصل به هم هستند یعنی 
اگر تولید شکوفا باشد مسئله اشتغال و امنیت آن 
وجود دارد و زمانی که استمرار و شکوفایی تولید باشد 
حاصل آن رونق اقتصادی است که میوه درخت، تولید 

و اشتغال است.
پس با رشد یکی از این سه عامل خود به خود دو عامل 
دیگر نیز به سوی شکوفایی خودنمایی می کند و اما 
سوال اینجاست پس چه موانعی وجود داشته و دارد 
که هم فتیله تولید پائین و هم کاهش نمودار اشتغال و 
هم عدم شکوفایی اقتصادی به صورت برجسته درآمار 
و ارقام و ارزیابی های کارشناسی و نرخ درآمد سرانه به 

چشم می خورد؟
میرسلیمی افزود: به نظر می رسد نخست باید اهداف 
این مولفه ها را از دیدگاه مدیریت در قالب مالکیت 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که به دو بخش دولتی و 
خصوصی قابل تعمق است و در این تقسیم بندی بخش 
خصوصی یک هدف را متمرکز می گردد و آن هم حفظ 
سرمایه و مالکیت اموال خود در مسیر ایجاد شکوفایی 
اقتصادی می باشد ولی بخش دولتی که در زوایای 
برنامه کالن دولت قرار می گیرد تابعی از سیاست های 
ابالغی برنامه های کالن دولت است که در آن صورت 
حفظ مالکیت واحد و یا تداوم سیاست تولید ممکن 
است سلب گردد پس اختالف اول در روند رسیدن 
به مقصد بین بخش خصوصی و دولتی اختالف ثبات 

مالکیت در فرآیند تصمیم گیری می باشد که با این 
فرضیه بخش خصوصی انحصاراَ در صدد افزایش تولید و 
رونق اقتصادی می باشد و واحد تولیدی در بخش دولتی 
هم در صدد شکوفایی تولید و هم تابعی از سیاست های 

کالن و شاید نفی توسعه در واحد تولیدی خواهد بود.
این فعال صنایع غذایی ادامه داد : اما عامل اصلی 
نیروی محرک و رسیدن به شکوفایی اقتصادی دولت 
است زیرا همه قدرت و امکانات و راهکارها و کارزارها 
در دستان پر توان دولت است اهم از مجوزات تولید 
و سیاستگذاری، انتخاب مکان و آب و برق و پروانه و 
استاندارد و همه و همه در اختیار دولت است و بخش 
خصوصی شیر بی یال و کوپال است پس اگر انحرافی 
در انتخاب روش های کالن دولت اتفاق بیفتد تاثیر 
منفی آن هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی 

تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت فریکو افزود: با توجه به ساختار کالن 
دولت و بر اساس توضیحات فوق بخش خصوصی را می 
توان کارگزاری در جهت سیاست های دولت و اجرای 
راهکارهایش دانست که منافع حاصل از آن را طرفین 
ذینفع می باشند دولت از مالیات و خدمات و مالک از 
باقیمانده آن، که خدمات را دولت می بایست در فضای 
مناسب و امکانات الزم در جهت شکوفا شدن تولید 
در بخش خصوصی و دولتی ایفای نقش نماید زیرا 
همانگونه که مطرح شد همه مجوزها، سیاستگذاری 
ها، منابع مالی، سازو برگ صادرات و واردات در اختیار 
اوست پس اگر شکوفایی اقتصادی قابل قبول و جهش 
پذیر در بخش خصوصی انجام پذیرفته باشد بخش 
اعظم آن سیاست ها و حمایت ها در درایت های بخش 
دولتی بوده و باالعکس اگر توقف اقتصادی و عدم رونق 
تولید و غیره باشد باز هم به دلیل عدم برنامه ریزی 
درست و عدم حمایت و درایت بخش دولتی در کالن 
برنامه های بخش خصوصی بوده است و بدین لحاظ 
با ساختار تشکیالتی موجود به هیچ وجه نمی توان 
میزان مشارکت بخش خصوصی را با قیاس بخش 

دولتی تعیین کرد.
مهندس سید جمشید میرسلیمی ادامه داد: با توجه 

به موارد فوق به جای پاسخ به پرسش میزان کشیدن 
جور توسط بخش خصوصی از بار دولت در بخش تولید 
و اشتغال و شکوفایی اقتصادی به چند موضوع موانع 
ایجاد شده در مسیر تولید، اشتغال و شکوفایی اقتصادی 
توسط سیاست های دولت را اشاره می کنم که باعث 
رکود اقتصادی و توقف تولید در کثیری از کارخانجات 

گردیده است.
* سیاست عدم توسعه شهر صنعتی های بزرگ و 
ایجاد شهرک های کوچک و کارگاهی بدون برنامه 
حمایتی عملی که نتیجه اش هم ورشکستگی و توقف 
کارخانجات بزرگ و هم عدم بهره گیری از صنایع 
کوچک در شهرکهای کوچک صنعتی که نهایتاَ موجب 
توقف یا کاهش تولید و بیکاری قابل توجهی از کارگران 

گردیده است.
* بی توجهی به بخش صنعت و صدور مجوز بی رویه 
از ارگان های ذیربط جهت ورود  کاالهایی که تولید آن 
در کشور جاری بوده به بازرگانان و یا مجوز ورود قطعات 
ساخته شده صنعتی و مونتاژ آن در کارخانجات و اخراج 
افراد شاغل قابل توجه و معضل کارگاه های خدمات 

فنی، که به تعطیلی انجامیده است.
* قربانی کردن صنعت در مقابل مجسمه تجارت  و 
ادغام کردن وزارت صنایع و بازرگانی که بزرگترین ضربه 
را در تولیدات داخلی است سیاست یک بام و دو هوا بر 

پیکر صنعت وارد کرده و می کند.
* عدم حمایت به تولیدکنندگان داخلی سیستم های 
حاکم ونگاه تک بعدی به سودآوری واحدهای تولیدی 
دولتی در مجاری قانون به جای نگاه حمایتی به صنایع 

بخش خصوصی و دولتی.
* رویکرد سیاست توسعه صنایع مادر همانند صنایع 
سیمان، پتروشیمی، فوالد، خودروسازی و غیره توسط 
دولت و عدم توجه به صنایع موجود بخش خصوصی و 

شهرک های نو ظهور.
* توجه خاص دولت به کارخانجات خودردسازی و 
افزایش قیمت های بی رویه و در نتیجه آن رقابت 
ورود خودروهای خارجی و صرف سرمایه های داخلی 
در کارهای خدمات به جای سرمایه گذاری صنعتی و 

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران عنوان کرد: 

قربانی کردن صنعت در
مقابل مجسمه تجارت
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دکتر پرویز جهانگیری در گفتگو با کارآفرینی و صنعت 
غذا گفت :بخش تولید نه تنها  جور دولت را در وظایف 
اجتماعی عهده دار شده بلکه بدلیل قدرت نداشتن در 
مقابله با تصمیمات دولتمردان  زیر پای انها نیز خرد 

شده است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، رئیس هیئت مدیره 
انجمن  مواد افزودنی صنایع غذایی در پاسخ به سئوال 
“بخش خصوصی در کشور تا چه میزان توانسته جور 
دولت را در مسئله تولید، اشتغال و رونق اقتصادی کشور 
را بکشد؟ و  مقایسه این بخش نسبت بخش دولتی در 
موفقیت های تولید چگونه ارزیابی میفرمایید ” گفت : 
قاعده درست اینست که بخش خصوصی و دولت دست 
در دست یکدیگر برای رسیدن به اهداف مشخصی 
استراتژی همکاری را برای خود تعریف نموده  و یکدیگر 

را  ساپورت نمایند.

دکتر جهانگیری ادامه داد: متاسفانه بخش دولتی همواره 
خود را ارباب بخش خصوصی دانسته  و تمامی زحمات 
را از دوش خود برداشته و آن را بگردن بخش خصوصی 

می اندازد.
وی افزود :یکی از مثالهای بارز این موضوعات نحوه  
واگذاری وصول ارزش افزوده توسط بخش خصوصی 
میباشد که عمالً بخش خصوصی نمی بایستی نقشی در 
ان داشته باشد زیرا  که خود به اندازه کافی نه تنها  درد 
سر تصمیمات غیر اصولی بخش دولتی را تحمل میکند 
بلکه مدیران این بخش میبایست  عمالً کارهای اصولی 
خود را رها نموده  و ماموران مجری وصول مالیات ارزش 
افزوده برای دولت باشند و مامورین دولتی نیز همواره 
به استراحت خود بپردازند و بعنوان پیشکار ارباب یعنی 

دولت این ماموران بی جیره و مواجب را به بند بکشند.
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس استا خاطر 

نشان کرد : با این روند وترفند  و منظور نمودن  بخش 
خصوصی بعنوان نوکران دولت بدیهی است که نمی 
شود زمینه همکاری را در مجموعه جامعه مال حظه 
نمود، شاید یکی از دالیل  کند شدن حرکت توسعه در 
کشور این موارد باشد. اگر در طول دو دهه اخیر پیشرفتی 
هم وجود داشته نشات گرفته  از حرکتهای حود جوش 

جامعه بوده است.
جهانگیری در پایان گفت : روشن است که اگر بخش 
دولتی خود را جزئی از مجموعه جامعه ای میدید که 
میبایستی نه بعنوان یک برتر بلکه هم سطح با بخش 
خصوصی کار و فعالیت نماید در انصورت جامعه پیشرفته 

تری میداشتیم.

متاسفانه خروج ارز از کشور و ورود کاالهای لوکس به 
ویژه خودروهای مختلف.

* نداشتن نقشه راه صنعت و تجارت بر اساس ارزیابی 
های کارشناسانه میان مدت و سردرگمی دارندگان 

سرمایه های معلق در جامعه.
* بــه نظر بنــده بخــش خصوصی نمــره قابــل قبولی 

ــاس  ــر مقی ــت ب ــار دول ــیدن ب ــه دوش کش در راه ب
ســرمایه هــای بــه کار رفتــه در ســاز و بــرگ تولیــد 
ــد و  ــکوفایی در تولی ــدم ش ــل ع ــه دلی ــتغال ب و اش
اشــتغال نداشــته اســت و علتــش هــم موانعی اســت 
ــه  ــت در مســیرش ایجــاد نمــوده اســت ک ــه دول ک
ــی  ــع م ــوع موان ــن ن ــاال اندکــی از ای ــه ب ــد نمون چن

ــد. باش
وی در پایـان گفـت :بـه امیـد روزی کـه دولت بخش 
خصوصـی را بـازوی قانونـی خـود تلقی کند نـه تنها 
کارگزار سیاسـت هـای خود کـه در این صـورت حق 
رای قانونـی در تصمیم گیری و تدوین سیاسـت های 

راهبـردی را برایـش اعمال خواهد داشـت.

مهندس محسن احتشام از رشد ۱۵درصدی زعفران 
در هفت ماهه اول سال ۹۹ نسبت به سال گذشته 

خبر داد
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، رئیس شورای 
ملی زعفران در گفتگو با خبر نگار ما گفت: قیمت 
زعفران با توجه به درجه بنــدی های مختلف و بر 
اساس نوع زعفران با توجه به آنچه در بازار تجارت 
این محصول متعارف هســت از هشــت میلیون تا 
هجده میلیون تومان قیمت گــذاری و خرید می 
شــود ، وی با توجه به اینکه میــزان صادرات این 
محصول در دو ماهه اول سال به دلیل شیوع کرونا 
و محدودیت های حمل و نقل بــه حداقل ممکن 

رسیده بود، گفت :صادرات زعفران از نظر وزنی هفت 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه ۱۵درصد رشد 
داشته و پیش بینی می شود امسال بیش ۳۰۰تن 
صادارات زعفران داشته باشیم، که با توجه به اینن 
موضوع نسبت به ســال ۹۸افزایش صادرات پیش 

بینی می شود داشته باشیم
احتشــام افزود : میزان تولید زعفران نیز نســبت 
به سال گذشــته افزایشی نداشــته بلکه با توجه 
به ضایعــات باالی گل زعفران در فصل برداشــت 
بخاطر کرونا محصول نسبت به سال گذشته کمتر 

نیزخواهد بود
مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران 

قائن در خصوص وضعیت تولید زرشک نیز گفت : 
در مورد زرشک نیز محصول امسال از سال گذشته 
کمتر بوده چرا که امســال رهن زرشک نبوده و بر 
آورد می شــود میزان کل زرشــک برداشت شده 
کمتر از ۱۵۰۰۰تن باشد در صورتیکه سال گذشته 
۲۲۰۰۰تن زرشک خشک برداشت شده است. که 
این موضوع می تواند در افزایش قیمت این محصول 

تاثیر بسزایی داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن مواد افزودنی صنایع غذایی:
 بخش خصوصی و دولت باید برای رسیدن 
اهداف الزم یکدیگر را پشتیبانی کنند

رئیس شورای ملی زعفران خبر داد:
خ رشد ۱۵درصدی صادرات طالی سر
 در هفت ماهه اول سال ۹۹
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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 ١399
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جناب آقای مهندس قدوسی مردی کارآمد و توانا در صنعت لبنیات هستند  و از پشتکار و جدیت باالیی در پیشبرد امور کمی و کیفی صنعت برخوردارند.

مهندس هاشم نصیری ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت فرآورده های لبنی رامک :

جناب آقای مهندس قدوسی یک مدیر واقعا تولیدی و کار آمد می باشد که عمر گرانمایه خود را در تولید صنعت لبنیات و کیفیت محصوالت تولیدی بکار گمارده است .

مهندس علی احسان ظفری ، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فرآورده های لبنی کشور و مدیر عامل شرکت احسان سپیده :

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا

شخصیت صنعت غذای 
سال 97

غالمعلی  سلیمانی 
شرکت کاله 

شخصیت صنعت غذای 
سال 89

مرتضی سلطانی
شرکت زر ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 90

فردین عالیزاد 
شرکت سن ایچ 

شخصیت صنعت غذای 
سال 91

احمد فتح الهی
 شرکت سبزی ایران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 92

مهدی کریمی تفرشی 
شرکت گلها 

شخصیت صنعت غذای 
سال 94

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 95

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

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

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

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

درباره ایشان را می خوانیم:

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 98
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   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

مرتضی سلطانی رئیس باشگاه کسب و کار یونسکو در ایران شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، باشگاه کسب و  کار یونسکو در ایران در تاریخ بیست و پنجم آذر ماه، با اهدا حکم رسمی توسط دکتر ایوبی دبیرکل کمیسیون 

یونسکو ایران به مهندس مرتضی سلطانی بنیانگذار هلدینگ زر به عنوان رئیس باشگاه کسب و کار یونسکو آغاز به کار نمود.
این باشگاه از تجار، بازرگانان، کارآفرینان و صاحبان حرفه ای کسب و کار تشکیل می شود و در واقع بازوی ملی توسعه اقتصاد پایدار و قدرتمند کشور هستند.

مرتضی ســلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر بعنوان نخبه صنعت غذای کشور شناخته می شود که دریافت تندیس لوح و نشان امین الضرب به عنوان 
عالی ترین نشان کارآفرینان و صنعتگران برتر از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اولین مدال افتخار صادرات کشور در سال ۱۳۹۴،دریافت نشان برند ملی 
از سازمان توسعه تجارت ایران و کسب عنوان سرآمد صنعت ماکارونی ایران تنها بخش کوچکی از افتخارت بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهش زر محسوب می شود.

ریاست باشگاه کسب 
و کار یونسکو ایران 
به مرتضی سلطانی 

بنیانگذار هلدینگ زر 
رسید
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یکی از بزرگترین کارخانه های تولید تن ماهی کشور با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در شهرستان ساوه افتتاح شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا و کشاورزی، مدیر این واحد تولیدی به خبرنگاران گفت: عملیات راه اندازی کارخانه از ۲ سال پیش آغاز و امروز هم به صورت رسمی تولید 

تن ماهی را آغاز کرد.
سعید شیرعلی مدیر کارخانه تن ماهی طبیعت افزود: این کارخانه اکنون با ۵۰ درصد از ظرفیت اصلی خود در حال فعالیت است و زمینه ایجاد اشتغال مستقیم ۲۵۰ نفر را 

فراهم کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال این واحد تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت کند و شمار نیروهای شاغل در خط تولید تن ماهی به ۴۵۰ نفر افزایش یابد.
 به گفته وی، راه اندازی خطوط بسته بندی لوبیا و بادمجان هم در این کارخانه در دستور کار است که در این بخش نیز ۱۵۰ نفر مشغول به کار خواهند شد.

مدیر کارخانه تن ماهی طبیعت تاکید کرد: این واحد تولیدی بزرگترین کارخانه تن ماهی کشور این که فقط در یک شیفت روزانه می تواند ۶۰ تن تولید داشته باشد و از نظر 
تجهیزات و وسعت هم در زمره بزرگترین واحدهای تولیدی تن ماهی در کشور است.

وی از مسئوالن و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس درخواست کرد که در زمینه چرخه تامین ماهی این واحد تولیدی را یاری دهند.
سعید شیرعلی افزود: در برخی فصول سال که ممنوعیت صید در داخل کشور داریم، ناگزیر هستیم که از ماهی وارداتی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: در زمینه تخصیص ارز برای واردات ماهی از کشورهایی چون هندوستان مشکالتی داریم که از مسئوالن و نمایندگان مجلس درخواست می کنیم ما را در 
این زمینه یاری دهند.

مدیر این واحد تولیدی تن ماهی اظهار داشت: بخشی از تولیدات این واحد تولیدی به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود اما اکنون با مشکل واردات ماهی از خارج 
مواجه هستیم و اصلی ترین خواسته ما رفع این مانع است.

اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی روز شنبه همراه با ۲ تن از معاونین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو به درخواست نماینده مردم ساوه و زرندیه به 
این شهرستانها سفر کردند.

بررسی مشکالت حوزه کشاورزی، دام و طیور و مشکل صدور اسناد کشاورزی برای روستائیان، بازدید از چند واحد گلخانه ای، پرورش طیور و کارخانه خوراک دام، بازدید 
از کارخانه فرآوری انار در شهر صنعتی کاوه، افتتاح کارخانه تولید تن ماهی و همچنین بازدید از سد الغدیر و در نهایت تشکیل جلسه ای برای بررسی مشکالت یاد شده در 

فرمانداری ساوه از جمله برنامه های امروز اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی است.

شرکت طبیعت بزرگترین واحد 
تولید کنسرو ماهی خاورمیانه را 
در ساوه افتتاح کرد
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راجر فرای، مدیرعامل جدید شرکت نستله در ایران طی دیدار با رییس سازمان 
ملی استاندارد ایران، از تالش این سازمان برای رعایت کیفیت و ایمنی مواد غذایی 

تقدیر کرد.
به گــزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از ســازمان ملی اســتاندارد، نیره 
پیروزبخت در این دیدار رویکرد شــرکت نستله در بومی سازی تولید و استفاده از 
منابع داخلی در ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: »بهره گیری از مواد اولیه و نیروی 

انسانی بومی باید موردتوجه شرکت های تولیدی قرار بگیرد.«
رییس سازمان ملی اســتاندارد ایران رعایت اســتانداردهای حالل را از نکات 
موردتوجه ســازمان ملی استاندارد دانســت و تصریح کرد: »نشان حالل اعطایی 

سازمان ملی استاندارد، ظرفیت بسیار خوبی را برای صادرات ایجاد می کند.«
پیروزبخت، همچنین جایگاه ایران در سازمان بین المللی استاندارد، کسب ریاست 
کمیته سیاست گذاری کشورهای درحال توسعه و نیز کسب جایگاه ریاست گروه 
ارزیابی انطباق »سمیک« را از دستاوردهای سازمان ملی استاندارد ایران برشمرد و 
افزود: »سازمان ملی استاندارد ایران آمادگی مشاوره به تولیدکنندگان و صنعتگران 

به منظور افزایش سطح کیفی تولیدات را دارد.«

همچنین راجر فــرای، مدیرعامل 
جدید نســتله در این دیــدار با ارائه 
گزارشی از اقدامات انجام شده درباره 
ایمنــی و کیفیت در این شــرکت، از 
قانون مندی و دقت عمل سازمان ملی 
اســتاندارد در تولید مواد غذایی قدردانی کرد. وی با ابراز خرســندی از همراهی 
سازمان اســتاندارد با تولیدکنندگان برای ارائه محصولی با کیفیت جهانی گفت: 

»نشان استاندارد موجب اعتماد و اطمینان بخشی برای تولیدکنندگان است.«
راجری فــرای در این دیدار که با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی و فاصله 
اجتماعی برگزار شــد، ضمن ارائه گزارش کاملی از تولید مواد غذایی در نســتله، 
حضور حداکثری بانوان در خطوط تولید را از افتخارات این شرکت دانست. وی با 
اشاره به شرایط دنیا و ایران در مواجهه با ویروس کووید ۱۹ گفت: »در این شرکت 
به مقوله ایمنی توجه زیادی می شــود. در بازه ۲۸۳ روزی که از ورود این ویروس 
به ایران می گذرد، ستادی برای مقابله با آن در نستله تشکیل شده که در چندین 

نوبت کارکنان و فرآیند تولید را محافظت می کند.«
مدیرعامل نستله ضمن اشاره به جایگاه بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران و نیز 
کمک های انسان دوستانه این شرکت در ایران کرد افزود: »کمک های نقدی و غیرنقدی 
به بیماران در نقاط مختلف ایران از اقدامات انسان دوستانه نستله درایران است. همچنین 
ما در نستله همواره آماده برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف هستیم.«

شرکت بایودنت برای اولین بار در کشور از کربن فعال گیاهی 
در تولید محصول جدید خود استفاده نموده است.

به گزارش کارآفرینــی و صنعت غذا، در نــوآوری جدید از 
شــرکت بایودنت، زغال فعال یا کربن فعــال گیاهی در تولید 

آدامس به کار رفته است.
کربن فعال ماده ای با منشا گیاهی است که از چوب درخت نارگیل تولید می شود، که در مصر باستان جهت رفع مسمومیت به کار برده می شد.

بر اساس این گزارش با توجه به بروز همه گیری کرونا بهداشت دهان و دندان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و استفاده از این محصول کمک شایانی 
برای از بین بردن آلودگی های دهان و دندان می کند.

نوآوری دیگر در گروه ماسترفوده 
خواص معجزه آسای »آدامس کربن 

فعال گیاهی« محصول جدید بایودنت

مدیرعامل نستله 
ایران: سازمان 

استاندارد ایران 
قانونمند، دقیق و 

اعتمادزا است
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تائید افزایش سرمایه شرکت 
زرماکارون توسط سازمان بورس

دکتر ولی ملکی در بازدید از شــرکت پگاه آذربایجان شرقی خواستار توجه 
بیشتر به نقشــه راه هلدینگ پگاه از جمله نوآوری، تولید محصوالت جدید و 

کاهش ضایعات شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا،ولی ملکی در این بازدید از شــرکت های 
تولیدی پگاه خواست برای رشد و پویایی بیشتر به سمت نوآوری حرکت کنند .
رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع شــیر ایران در دومین بازدید خود از پگاه 

آذربایجان شرقی خواستار تسریع در حل مشکالت این شرکت تولیدی شد.
ملکی ضمــن بازدید از خطوط مختلــف تولید پگاه تبریــز تاکید کرد: پگاه 
آذربایجان شرقی از لحاظ قدمت و نوع محصوالت تولیدی، پتانسیل باالیی در 

بین دیگر شرکت های پگاه دارد.
وی با اشاره به اهمیت توســعه بازارهای داخلی و صادراتی خاطر نشان کرد: 
به طور قطع مشــکالت این مجموعه بزرگ صنعتی باید به زودی برطرف شود 
تا بتواند با دریافت شــیرخام باکیفیت و تبدیل آن به انــواع محصوالت لبنی 
استاندارد و ذائقه پسند مردم و مشــتریان چه در داخل و چه در بازارهای بین 

المللی، نام پگاه را در سطح منطقه مطرح کند.
دکتر ملکی در نشست با معاونان و مدیران پگاه تبریز اقدامات نوآورانه، تولید 
محصوالت جدید و کاهش ضایعات را نقشه راه آن شرکت برشمرد و خواستار 

توجه جدی به این امر شد.

  طی اطالعیه ای ســازمان بورس اوراق بهادار با افزایش ســرمایه شرکت 
زرماکارون با رعایت قوانین و مقّررات مربوطه موافقت کرده است.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، ســازمان بــورس اطالعیه صدور مجوز 
افزایش سرمایه گروه صنعتی و پژوهشی زرماکارون را به شرح زیر صادر کرد.

موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه
 در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اســالمی ایران )مصوب آذرماه 
۱۳۸۴(، تقاضای افزایش ســرمایه و انتشار ســهام جدید شرکت زر ماکارون  
)سهامی عام( در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام 
شــده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقّررات مربوط در انتشــار سهام 
مالحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشّخصات زیر و با رعایت قوانین و مقّررات 

مربوطه، از نظر این سازمان بالمانع می باشد.
سرمایه فعلی:               ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال

تعداد سهام قابل انتشار:               ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:   ۱,۰۰۰  ریال

مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:      ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود 

انباشته،
 

موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی
خاطر نشان می سازد انجام افزایش سرمایه ، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این 
مجوز امکان پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب 
ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مســتلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان 

خواهد بود.
همچنیــن مطابق مادۀ ۲۱ قانون بــازار اوراق بهادار، ثبــت اوراق بهادار نزد 
سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقّررات قانونی و مصوبات سازمان 
و شفافیت اّطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و 
سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی باشد.

رئیس هیئت مدیره هلدینگ صنایع شیر ایران 
در بازدید از شرکت پگاه آذربایجان شرقی:

پگاه تبریز با قدمت باال و نوع محصوالت 
تولیدی پتانسیل باالیی در بین شرکت های 
لبنی دارد
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به گــزارش کارآفرینــی و صنعت غذا بــه نقل از 
جهان صنعت، زنگ خطر کمبــود مواد اولیه برای 
تولید کنندگان دارو، الکل، کاغذ، مقوا و... در شرایط 
بحرانــی کرونا در حالی به صــدا در آمده بود که با 
تالش صنعتگران و پیگیری رســانه ها، خطر از بیخ 
گوش ســالمت مردم گذشــت. به این ترتیب پنج 
ابرکارخانه در حوزه پاالیش غالت که با بی برنامگی 
وزارت کشاورزی در سال جهش تولید حدود ۲۵ روز 
تعطیل شده بودند، بار دیگر به مدار تولید بازگشتند 
تا در بخشــی از فعالیت های خود مواد اولیه تولید 
الکل یعنی دکستروز را برای صنایع دارویی کشور 
فراهم کنند. از این رو بزرگ ترین پاالیشگاه غالت 
خاورمیانه که متعلق به گروه صنعتی و پژوهشی زر 
اســت نیز فعالیت خود را به طور جدی آغاز کرده 
اســت. اگرچه شــواهد امر گویای آن است که این 
گروه صنعتی و پژوهشی که تاکنون توانسته با تکیه 
بر توان و ظرفیت دانش متخصصان خود در بخش 
افزایش کیفیت تولیدات داخلی صنعت غذایی کشور 
نقش قابل توجهی داشته باشد، با مشکالت جدی 
دیگری در حوزه تولید روبه رو است که به طور حتم 
در این گزارش به علــل بروز چنین چالش هایی در 

سال جهش تولید خواهیم پرداخت.
خبــر تعطیلی پاالیشــگاه غــالت زر بــه عنوان 
بزرگ ترین پاالیشــگاه غالت خاورمیانــه در کنار 
توقــف فعالیت دیگــر پاالیشــگاه های موجود در 
کشور آنچنان تاســف برانگیز بود که تیم رسانه ای 
»جهان صنعت« راهی استان البرز شد تا از نزدیک 
در جریان چالش هــای ایجاد شــده در این حوزه 
قرار بگیرد و با فعاالن ایــن صنعت گفت وگو کند. 
بر همین اســاس فعــاالن این صنعت بــا انتقاد از 
راه اندازی ســامانه بازارگاه اعالم کردند که تا قبل 
از ایجاد ســامانه بازارگاه، خریدهای خود را از بازار 
و وارد کننــدگان انجام می دادند، امــا بعد از ایجاد 
ســامانه بازارگاه برای صنایع دسترسی ایجاد نشد 
به طوری که کارخانه های پاالیشــگاهی حدود ۲۵ 
روز در بالتکلیفی قرارگرفتند. وضعیتی که منجر به 
بیکاری کارگران زیادی در این بخش شد و خسارت 
قابل توجهی را برای این مجموعه ها به دنبال داشت.

مرتضی سلطانی نابغه صنعتی کشور:

یم با تحمل،  وژه »زرکام« در اوج تحر فعالیت مگا پر
سالمت و شفافیت آغاز شد
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 خطر در کمین تولید الکل
در واقع عدم تخصیص کد صنعت در سامانه بازارگاه 
برای پنج شرکت پاالیشــگاهی باعث شد تا ذرت 
مورد نیاز نه با هزار تومان باالتر از قیمت مصوب که 
حتی با ســه برابر قیمت مصوب هم در اختیار این 
گروه های صنعتــی از فعاالن صنعت قرار نگیرد که 
نتیجه این امر تعطیلی واحدهای یادشده را به دنبال 
داشت و عالوه بر ایجاد سیل بیکاری در این بخش، 
تولیــد محصوالتی همچون الکل را نیز در کشــور 
تحت الشعاع قرار داد. اما پس از تعطیلی ۲۵ روزه این 
ابرکارخانه ها، در نهایت این اختالل بزرگ در صنعت 
رفع و رجوع شــد. اگرچه همچنان نیز مشــخص 
نیست که کارخانه های تولیدی کشور از این پس با 

چه شرایطی باید به فعالیت خود ادامه دهند.
در همیــن خصــوص مرتضــی ســلطانی رییس 
هیات مدیــره پاالیشــگاه غالت زر با بیــان اینکه 
تعطیلی پاالیشــگاه های غالت می توانست سیلی 
از بیکاری را در کشــور ایجاد کند، گفت: متاسفانه 
تعطیلی ۵ کارخانه پاالیش غالت به بیش از ۲۵ روز 
رســید در حالی که این اختالل بزرگ در صنعت 
در ابتدا چندان اهمیتی برای مســووالن نداشت. 
به این ترتیب تعطیلی پاالیشگاه های غالت کشور، 
تولیدکننــدگان دارو ، الکل، کاغذ و مقوا و ســایر 

محصوالت را با مشکل مواد اولیه مواجه کرد.
سلطانی نابغه صنعتی و تولیدی کشور که تحمل، 
ســالمت و شــفافیت از ویژگی های کاری وی در 
سخت ترین شــرایط اقتصادی به شمار می رود، در 
ادامه اظهار کرد: این در حالی است که طی روزهای 
گذشته با همکاری وزارت کشــاورزی، مواد اولیه 
ذرت این کارخانجات با کد بازارگاه تامین شــد و 
مجموعه های پاالیشی در حوزه غالت، فعالیت خود 

را آغاز کردند.
تبعات عدم بهره مندی صنایع از کد بازارگاه

ســلطانی با بیان اینکه این مجموعه ها پس از ۲۵ 
روز تعطیلی آغاز به کار کردند، گفت: وزارت جهاد 
کشــاورزی متصدی تامین نهاده های دام و طیور 
است در حالی که به دلیل وجود یک حلقه مفقوده 
در این زمینه، صنایع کشــور از کد بــازارگاه برای 

تامین مواد اولیه ذرت خود بهره مند نبودند.
رییــس هیات مدیــره پاالیشــگاه غــالت زر 
ــوص  ــن خص ــد در ای ــاس بای ــن اس ــر ای ــزود: ب اف
بیــن وزارت جهادکشــاورزی و وزارت صمــت 
راهــکاری تعریــف می شــد کــه مســوولیت تامیــن 
ذرت پاالیشــگاه های غــالت را یــک وزارتخانــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــده بگی ــر عه ب
ــازارگاه را  ــد ب ــاورزی ک ــا وزارت کش ــفانه ت متاس
ــن  ــد، ۲۵ روز ای ــاص بده ــگاه ها اختص ــه پاالیش ب

ــیب  ــد و آس ــل ش ــی تعطی ــای صنعت مجموعه ه
ــکل  ــه ال ــواد اولی ــن م ــرای تامی ــدی ب ــیار ج بس
ــه  ــی ک ــد. در حال ــه وجودآم ــتروز ب ــی دکس یعن
ــالت  ــگاه های غ ــن پاالیش ــار ای ــن ب ــرای اولی ب
دانش بنیــان تواســتند بــرای تولیــد الــکل در 
ــالس  ــن م ــتروز را از ذرت جایگزی ــور، دکس کش

ــد. کنن
وی با اشـاره بـه اینکـه در اوج بحران کرونـا که مردم 
نیاز شـدید بـه الکل صنعتی داشـتند این مشـکالت 
ایجاد شـد، اظهار کرد: بـا این حال این پاالیشـگاه ها 
به موقع توانسـتند مواد اولیـه برای تولید الـکل را به 
مجموعه های داروسـازی ارسـال کنند بـه طوری که 
تا زمـان فعالیت پاالیشـگاه های غالت، کمبـودی در 

زمینه تولیـد الکل وجود نداشـت.

تالش می کنیم مردم دچار کمبود نشوند
رییــس هیات مدیره پاالیشــگاه غــالت زر گفت: 
امیدواریم با حمایت همــه صنعتگران و همچنین 
وزارت جهــاد کشــاورزی بتوانیــم ۲۵ روزی که 
مجموعه ها تعطیل بودند را جبران کنیم تا مردم در 
این شرایط بحرانی دچار کمبود نشوند.سلطانی بیان 
کرد: اگر مشکل جدیدی پیش نیاید، این مجموعه ها 
همچون گذشته و با ظرفیت باالتر به کار خود ادامه 

می دهند.
وی با بیان اینکــه امیدواریم دیگر شــاهد چنین 
تعطیلی هایی نباشیم، افزود: اگرچه کارگران زیادی 
تحت تاثیر تعطیلی پاالیشــگاه ها بیکار شدند اما 
متولیان مجموعه ها با پرداخت حقوق ها، خسارت 

این روزهای بحرانی را جبران کردند.
ســلطانی تاکید کرد: اگر تعطیلی این پاالیشگاه ها 

تــا ۱۰ روز دیگر ادامه پیدا می کــرد، همه متوجه 
می شــدند که چه بحران کمبود الکلی در کشــور 

اتفاق می افتاد.
توقف فعالیت طرح نمونه صنعتی

با وجود اینکه با همکاری وزارت جهادکشــاورزی، 
پاالیشــگاه های غالت ازجمله پاالیشگاه غالت زر 
به مدار تولید بازگشــتند اما متاســفانه واحدهای 
تولیدی کشــور به دلیل به کارگیری سیاست های 
نسنجیده از سوی برخی مســووالن یا ارگان ها با 
مشکالت جدی مواجه هســتند که منجر به توقف 
خط تولید شــده آن هم در ســالی که بــا عنوان 
جهش تولید نامگذاری شــده است. به این ترتیب 
حین بازدید »جهان صنعــت« از این واحد بزرگ 
صنعتی و پژوهشی، با توقف یک ساله فعالیت پروژه 

کانفکشــنری زرکام به عنوان طرح نمونه صنعتی 
روبه رو شــدیم که به گفته متولیــان امر، علت آن 
بدبینی هــای نظارتــی و همچنین حســادت ها و 
کارشــکنی های برخی مدیران ناکارآمد در برخی 

ارگان ها و سازمان ها بوده است.
درباره مگاپروژه زرکام

به باور رییس هیات مدیره پاالیشگاه غالت زر، پروژه 
زرکام قادر است صنعت شیرینی و شکالت کشور 
را یکباره متحول کند. مرتضی ســلطانی با تاکید 
بر اینکه محصوالت این مگاپــروژه از نظر کیفیت 
و قیمت و همچنین بســته بندی از شــاخص های 
مناسبی برخوردار هستند، اظهار کرد: این موضوع 
می تواند عالوه بر بازارهای صادراتی، مصرف کننده 
داخلی را نیز با برندی معتبر در صنعت شــیرینی 
و شــکالت و نان مواجه کند که حتــی می تواند با 
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 Nestle ، Marsبرندهای معتبــر دنیا ماننــد
و... رقابت کند.در واقع قرار بود بــا فعالیت زرکام، 
مجموعه ای بی نظیر از تولیدات به بازارهای صادراتی 
دنیا ارائه شود که بدون شک محصوالت تولیدی این 
پروژه محصوالتی بودند که تا پیش از این در ایران 
تولید نشــده اند. اما متاســفانه برخی کارشکنی ها 
باعث شــد مگاپروژه ای با ایــن ویژگی های خاص 

متوقف شود.
این در حالی اســت که گروه صنعتی و پژوهشی زر 
در راستای سند چشم انداز کشور و با بهره گیری از 
آخرین یافته های علمی و فناوری نوین، این مگاپروژه 
در صنایع تبدیلی را در دست اجرا و توسعه داشت. 
در واقع بزرگ ترین پروژه کانفکشــنری خاورمیانه، 
به نام زرکام که در شــرایط سخت اقتصادی فعلی 

در حال اجرا بود.
این پروژه بزرگ که توســط مهندسان جوان کشور 
طراحی شد و به دست کارگران ایرانی در حال اجرا 
بود، ابعــاد تحقیقاتی، تولیــدی و صنعتی منحصر 
به فردی داشــته و ضمن ایجاد اشــتغال مستقیم 
برای پنج هزار نفر، موجب توســعه شبکه مویرگی 

کسب و کارهای مرتبط در کل کشور می شد.
قطب شیرینی و شکالت منطقه خاورمیانه

از سوی دیگر بهره برداری از پروژه کانفکشنری زر، 
می توانست ایران را به قطب تولید محصوالت جدید 
و باکیفیت شیرینی و شکالت در منطقه تبدیل کند 
و به انحصار شــرکت های چندملیتی مانند مارس، 
نستله و... پایان دهد. این در حالی است که هلدینگ 
زر توانســته بود در یک ســایت عظیــم، مجموعه 
نیازمندی های تولید محصوالت کانفکشنری از قبیل 
لجستیک زمینی، جاده ای و ریلی، دریایی، سیلوهای 
ذخیره سازی غالت پاالیشگاه غالت، شیرین کننده 

فروکتوز، روغن و آرد را گرد هم آورد.
با ایــن حال و در صورتی که ایــن مجموعه در این 
ابعاد در دنیا کم نظیر است، با توقف یک ساله فعالیت 
این مگاپروژه روبه رو بودیم که به طور حتم تبعات 
جبران ناپذیری را در اقتصاد کشور به دنبال داشته 
اســت. در واقع این پروژه عظیــم دانش بنیان در 
حالی می توانســت ارزش افزوده قابــل توجهی را 
برای اقتصاد کشــور ایجاد کند که به دلیل برخی 
کارشکنی های بی پشــتوانه حدود یک سال متوقف 
شد و سرمایه گذاری تولیدکننده های بزرگ ایرانی 
بی نتیجه باقــی ماند. این در حالی اســت که قرار 
بود برای تبدیل ایران به قطب شــیرینی و شکالت 
منطقه خاورمیانه، این کارخانه مدرن با استفاده از 
جدیدترین تجهیزات روز دنیا نه تنها کام را شیرین 
کند بلکه به غــرور و افتخار ملی مــا جانی دوباره 

ببخشد.

واحدهایی مثل هلدینگ زر در کشور نداریم
بر اســاس آنچه غالمحسین شــافعی رییس اتاق 
بازرگانی ایران اعالم کرده است، واحدهایی همچون 
هلدینگ زر در کشور نداریم و آنچه امروزه در کشور 
به نام تولید جا افتاده بیشــتر مونتاژ و خام فروشی 
اســت به طوری که مجموعه های تولیدی بیش از 
آنکه تولیدکننده ارز باشند مصرف کننده آن هستند. 
این در حالی است که به باور وی و بسیاری دیگر از 
صاحبنظران اقتصادی، گروه زر نشان از امیدواری 
برای جوانان کشور اســت که می توان در کشوری 
مانند ایران با همه مشکالت اقتصادی و تولیدی نیز 

با دست خالی کارهای بزرگ انجام داد.
به عبارت دیگــر این مجموعــه در بخش افزایش 
کیفیت تولیدات داخلی صنعت غذایی کشور با تکیه 
بر توان و ظرفیت دانش متخصصان خود توانســته 
نقش موثری ایفا کند. در این میان اشــتغالزایی را 
باید یکی از مهم ترین اقدامات موثر این گروه صنعتی 
معرفی کرد؛ اقدامی که با تکیه بر بنیان های دانش، 

رویکرد اقتصاد مقاومتی را دنبال می کند.
گروه صنعتی و پژوهشــی زر در ســالیان متمادی 
فعالیــت خود موفق به خلق ده هــا محصول و برند 
مشــهور در صنایع غذایی شده  اســت، به گونه ای 
که بخش عظیمی از مصرف کننــدگان بین المللی 
و منطقــه ای محصــوالت زر جــزو اصلی ســبد 
خریدشان است. تقریبا تمامی ایرانیان و بخشی از 
مصرف کنندگان منطقه ای و بین المللی با بسیاری 
از برندهای زر آشنا هستند؛ انواع محصوالت پاستا 
و ماکارونی با برند »زرمــاکارون« به عنوان دومین 
تولیدکننده پاســتا در جهان افتخاری اســت که 
این گروه صنعتی به آن می بالــد. انواع محصوالت 
دانش بنیان )High Tech( بــا دانش و فناوری 
نوین که ایران را به سومین تولیدکننده فروکتوز در 

جهان تبدیل کرده است.
آشنایی با گروه صنعتی و پژوهشی زر

در واقــع گروه صنعتی و پژوهشــی زر با راه اندازی 
بزرگ ترین سایت تولید محصوالت ماکارونی و پاستا 
در منطقه به عنوان دومین تولیدکننده ماکارونی و 
پاستا در جهان شناخته می شود و ۷۰ درصد سهم 
بازار داخلی و ۸۰ درصد ســهم صادرات پاستا را در 

اختیار دارد.
این گروه صنعتی با تکیه بر توان و تخصص نیروهای 
انسانی جوان در راستای اجرای برنامه  های توسعه  ای 
برای دســتیابی ایران به جایگاهی شایســته  تر در 
صنعت و تجارت غذای جهان، اقدام به تاسیس اولین 
پاالیشگاه دانش بنیان غالت در کشور با نام پاالیشگاه 

غالت زر نموده است. از این رو محصوالتی
»High Tech« از خانواده شــیرین کننده های 

طبیعی بر پایه ذرت با تاکید بر سه مزیت کیفیت، 
سالمت و صرفه اقتصادی به بازار ایران و جهان وارد 
شد که قبل از بهره برداری از این طرح، این محصول 
در لیســت اقالم محصوالت وارداتی به کشور بوده 
اســت. اما هم اکنون این محصــوالت دانش بنیان 
جزو محصوالت صادراتی کشــور قرار گرفته است. 
بر همین اســاس آژانس تجارت ایتالیــا در بازدید 
میدانی از گــروه زر اعالم کرد: این گــروه یکی از 
بزرگ ترین و ســازنده ترین شــرکت های هلدینگ 
صنعتی ایران اســت. این در حالی است که برخی 
از بهترین شــرکتهای ایتالیایی تامین کننده اصلی 
آنها هستند. در واقع شــرکت صنعتی زربه عنوان 
بزرگ ترین تولید کننــده آرد و ماکارونی بلغور در 
آسیا شناخته می شود. گروه زرهمچنین با توجه به 
کیفیت کالس جهانی به نیازهای مشــتریان توجه 
می کند. زر توانست حدود ۶۰ درصد از بازار داخلی 
را از طریق یک زنجیره تامین بزرگ به دست آورد و 
همچنین بزرگ ترین صادر کننده ماکارونی در آسیا 

و آفریقا است.
همچنیــن نقش آفرینــی به عنوان بندر خشــک، 
استقرار در تقاطع ترانزیتی، دسترسی به شبکه ریلی 
سراسری، وجود مخازن مکانیزه نگهداری غالت با 
ظرفیت بــاال از جمله ویژگی هــای منحصر به فرد 

پاالیشگاه غالت زر محسوب می شود.
در حال حاضر و در شـرایط سـخت اقتصادی فعلی 
در راسـتای سند چشـم انداز کشـور و با بهره گیری 
از آخریـن یافته هـای علمـی و فناوری هـای نویـن 
ایـن گـروه صنعتـی یـک مگاپـروژه بـزرگ در 
صنایـع تبدیلـی را در دسـت اجـرا و توسـعه دارد. 
اگرچـه همانطـور کـه گفتـه شـد در ایـن خصوص 
کارشـکنی های زیـادی انجـام شـده کـه در سـال 
جهـش تولیـد بسـیار تامل برانگیـز و قابـل بحـث 
اسـت. آن هـم در حالـی کـه اجـرای ایـن طـرح 
عـالوه بـر اشـتغال در ایـن شـرکت موجـب بـه 
حرکـت درآمـدن چـرخ بخش هـای دیگـر صنایـع 
وابسـته و اشـتغال افـراد بسـیاری بـه صـورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـرای انجـام و تکمیـل 
آن می شـد. ناگفتـه نمانـد کسـب مـدال افتخـار 
صـادرات در صنعـت ایـران، دریافـت هشـت دوره 
نشـان صادرکننـده ممتـاز ملـی، کسـب نشـان 
امین الضرب، کسـب عنـوان کارآفریـن نمونه ملی، 
دریافـت نشـان حمایـت از حقـوق مصرف کننـده 
در ۹ دوره متوالـی، دریافـت نشـان واحـد نمونـه 
صنعتی در کشـور در هفـت دوره، دریافـت ۹ دوره 
نشـان سـیب سـالمت و کسـب نشـان واحد نمونه 
اسـتاندارد در ۹ دوره، بخشـی از افتخـارات گـروه 

صنعتـی و پژوهشـی زر اسـت.
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عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران گفت: 
هزینه ناهماهنگی ها و ساختار معیوب سازمان های 
دست اندرکار کاالهای اساسی را دائما اقتصاد کشور 
از جیب مردم و تولیدکنندگان و تجار شناسنامه دار 

پرداخت می کند.
به گــزارش کارآفرینــی و صنعت غذا بــه نقل از 
فارس؛ فرهاد آگاهی درباره ضرورت آسیب شناسی 
فرآیندهای تامین کاالهای اساســی اظهار داشت: 
تامین کاالهایی نظیر روغــن، حبوبات، نهاده های 
دامی، دارو، تجهیزات پزشــکی، گوشــت، کاغذ، 
الســتیک، لوازم یدکی و ســایر اقالمــی که جزو 
کاالهای اساسی دسته بندی می شوند، از اهمیت به 
سزایی برخوردار است و خوشبختانه دولت تاکنون 
توانسته این اقالم را به هرصورت تدارک کند، ولی به 
هرحال خطاهای و دست اندازهای متعددی در این 
خصوص وجود دارد که باید موردآسیب شناسی قرار 
گیرد و درس عبرت بــرای محموله ها و برنامه های 

بعدی باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به اینکه هدف از این آسیب شناسی، بهبود شرایط 
اســت، افزود: این خطاها را باید در دو دسته مورد 
توجه قرار داد. بخشــی از آن ها ناشی از خطاهای 
مدیریتی، بــی تجربگی یا ناتوانــی برخی مدیران 
و دولتمــردان اســت و برخی دیگر نیز ناشــی از 
ساختارهای ناقص و غیرمنطقی دستگاه های دولتی 
است که در نهایت به دست اندازهایی برای تامین 

کاالهای اساسی تبدیل شده است.
این عضو هیــات  نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران 
بیان داشــت: باوجود تاکیداتی که از ســوی همه 
سیاســتگذاران و دســت اندرکاران دستگاه های 
دولتی نســبت به تامین کاالی اساسی صورت می 
گیرد، ولی در در صحنه اجــرا، ما به عنوان فعاالن 
اقتصادی که ســرمایه، آبرو، اعتبار و زندگیمان را 
وقف این کار کرده ایم مشــاهده می کنیم که آنچه 
که رخ می دهــد با آنچه که توقع مــی رود، تفاوت 

بسیار زیادی دارد.
به  گفتــه آگاهــی، ایــن موضــوع، خصوصا در 
ساختارهای ســتاد تنظیم بازار، معاونت اقتصادی 

وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان حمایت به وفور 
دیده می شــود و باید هرچه زودتر نســبت به آن 
تدبیری اندیشیده شود. در غیر اینصورت هزینه این 
ناهماهنگی ها را دائما اقتصاد کشور از طریق مردم 
به عنوان مصــرف کننده، تولیدکننــدگان و تجار 
شناســنامه دار به عنوان فعاالن اقتصادی پرداخت 

خواهد کرد.
آگاهــی تصریح کرد: ســاختار و اهداف ســازمان 
حمایت از تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان، در 
تعارض با خود اســت و به هر دو گروه تولیدکننده 
و مصرف کننده ضربه می زند، ولی مدیران سازمان 
همچنان بــر صندلی خود نشســته اند و داعیه دار 
حمایت هســتند. در صورتی که یک ناظر بیرونی 
باید دستاوردهای این سازمان و روش های اجرایی 
آن و نیز ساختار معیوب آن را ارزیابی کرده و اظهار 

نظر راهبردی کند.
وی افزود:  این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است 
که اگر رویه به همین شکل ادامه پیدا کند، بخش 
قابل توجهی از فعاالن اقتصادی ورشکسته شده و 
از این بازار حذف می شوند و بخش دیگر نیز  نسبت 
به فعالیت در این حوزه دلســرد شــده و پیش از 
ورشکستگی،  ناچار به خروج از این بخش هستند.

عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران افزود: 
واقعیت این است که ناتوانی برخی مدیران و عدم 
شناخت ایشــان از بازارهای جهانی و در کنار آن 
نامناسب بودن ســاختارهای دولتی، فرصت های 
طالیی بــرای خریــد خارجی و تامیــن کاالهای 
اساسی را می سوزاند، آبروی بین المللی تجار ایرانی 
را که ثمره ســال ها فعالیت است را نابود می کند و 
در نهایت کار به آنجایی منتهی می شود که کشور 
حاضر اســت کاال را با قیمتی حتــی تا ۲۵ درصد 
باالتر از قیمــت خرید در فصل دریافــت کند. به 
عنوان نمونه، در حال حاضر قیمت کاالهایی که ارز 
نیمایی و ترجیحی دریافت کرده اند، از سوی سازمان 
حمایت تعیین می شود و این موضوع به خودی خود، 
یک صف طوالنی برای گردش کار فعاالن اقتصادی 

ایجاد کرده است.
وی گفت: ضمن اینکه نباید از این موضوع بی توجه 

عبور کنیم که شرایط جنگ اقتصادی به گونه ای 
اســت که یک ســری هزینه های غیرمتعارف اعم 
از هزینه های انتقــال ارز و هزینه های حمل ونقل 
و ســایر هزینه هــای پنهان به فعــاالن اقتصادی 
تحمیل می کند کــه در فرمول های قیمت گذاری 
سازمان حمایت دیده نشده است و همین موضوع 
دردسرهای مالی و حقوقی زیادی را برای تجار ایجاد 

کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: در 
کنار این موضوع، کاهش ارزش پول ملی هم سبب 
شــده که تجارت در حوزه کاالهای اساســی برای 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، ســودآور نباشد 
و اگر آن ها همان ســرمایه در گردش را در بخش 
های دیگر وارد می کردند، حداقل این بود که ارزش 

پولشان حفظ می شد.
به گفته آگاهی، قیمت هــا در بازار جهانی در حال 
نوسان اســت و بســته به این که در فصل مناسب 
خریــد صورت گرفته یــا خیر، هزینه تمام شــده 
محموله های وارداتی متفاوت خواهد بود و به همین 
دلیل قیمت گذاری یک محوله سه یا چهار ماه پیش 
از تسویه حساب ارزی آن نادرست است و فروشنده 
خارجی حاضر به چنین معامله ای نیست و سازمان 
حمایت باید این نوسانات را در قیمت گذاری خود 

لحاظ کند.
آگاهـی تصریـح کـرد: تامیـن کننـدگان کاالهای 
اساسـی زیرتیغ ناهماهنگی ها هسـتند. متاسـفانه 
اطالعـات و آمـار دقیـق و مطابـق واقـع از میـزان 
تولیـد و میـزان نیـاز بـازار در دسـتگاه های متولی 
کاالهای اساسـی وجود نـدارد و متاسـفانه اعتنایی 
هم بـه اطالعـات و داده های تشـکل های تخصصی 
نمی شـود، بـه همین دلیـل فعـاالن اقتصـادی در 
برنامـه ریزی های خـود، ناتوان و فرسـوده شـده و 

رفتـه رفته دلسـرد می شـوند.
وی گفــت: پیشــنهاد منطقــی آن اســت کــه 
دســتگاه های متولــی کاالهــای اساســی، بــا 
اعتمــاد بــه بلــوغ و توانمندی هــای فعــاالن 
ــای  ــکل ه ــه تش ــتری ب ــش بیش ــادی، نق اقتص

تخصصــی ایــن حــوزه دهنــد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: 

دســتگاه های متولی تامین کاالهای 
اساسی نیاز به بازنگری دارند
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 صنایـع غـذایی

ــان جهـ
 W o r l d   F o o d

Industry  News

برای نخستین بار در جهان
وش گوشت مصنوعی صادر شد مجوز برای فر

سنگاپور به استارتاپ آمریکایی “ایت جاســت” برای فروش گوش مرغ پرورش یافته در 
آزمایشگاه چراغ سبز داد که نخســتین موافقت رگوالتوری در جهان با فروش گوشت به 

اصطالح پاک است که از کشتار دام و طیور تولید نمی شود.
به گزارش رویترز؛ جاش تتریک، مدیرعامل و یکی از 
موسسان شرکت “ایت جاست” اعالم کرد این 
گوشت که به عنوان ناگت فروخته می 
شود، در آینده نزدیک در رستورانی 
در ســنگاپور به قیمت گوشت 
مرغ ممتاز عرضه خواهد شد.

تقاضا بــرای جایگزینی 
برای گوشــتهای تولید 
کشــتارگاه بــه دلیــل 
نگرانی نسبت به سالمت 
حیوانات و محیط زیست 
افزایش پیدا کرده است. 
جایگزینهای گیاهی که 
از سوی شرکتهایی مانند 
“بیاند میت”، “ایمپاسیبل 
فــودز” و Quorn ترویج 
پیدا کرده اند، به وفور در 

قفسه های سوپرمارکتها و منوی رستورانها مشاهده می شوند.
اما گوشت پاک یا گوشت پرورشی که از ســلولهای ماهیچه حیوانات در یک آزمایشگاه 

پرورش داده می شود، با توجه به هزینه باالی تولید در مرحله نوپا قرار دارد.
سنگاپور که شهری با ۵.۷ میلیون نفر جمعیت است، در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از 
غذایش را تولیــد می کند اما قصد دارد این رقم را در یک دهــه آینده با حمایت از زراعت 

پیشرفته و راههای جدید تولید غذا افزایش دهد.
جاش تتریک گفت: شرکت “ایت جاست” با رگوالتورهای آمریکا هم برای دریافت مجوز 

فروش گوشت مصنوعی مذاکره کرده اما سنگاپور اندکی جلوتر از آمریکا بوده است.
آژانس غذای سنگاپور اعالم کرد اطالعات مربوط به فرآیند تولید، کنترل تولید و آزمایش 

سالمت را پیش از موافقت با فروش این گوشت بررسی کرده است.
شرکت “ایت جاست” این محصول را در سنگاپور تولید خواهد کرد. این استارتاپ در سال 
۲۰۱۱ تاسیس شده و لی کا شینگ، یکی از چهره های متمول هنگ کنگ و تِماِسک، سرمایه 
گذار دولتی سنگاپور از حامیان آن هستند. این شرکت از زمان تاسیس بیش از ۳۰۰ میلیون 

دالر سرمایه جذب کرده و حدود ۱.۲ میلیارد دالر ارزش دارد.
“ایت جاست” سودآوری در سطح درآمد عملیاتی پیش از پایان سال ۲۰۲۱ را هدف گذاری 

کرده و امیدوار است سهامش را به زودی عرضه کند.
بر اساس گزارش رویترز، در ســطح جهانی بیش از دهها شرکت در حال آزمایش تولید 
گوشت ماهی، گاو و مرغ مصنوعی هستند و امیدوارند وارد این حوزه شوند که طبق ارزیابی 

بانک بارکلیز، ممکن است ارزش آن تا سال ۲۰۲۹ به ۱۴۰ میلیارد دالر رشد کند.
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ین  اخراج ۲۰۰۰ کارمند در بزرگتر
تولیدکننده ماست جهان

وسیه امسال از مرز ۱۳۱ میلیون تن عبور می کند برداشت غالت ر

شــرکت دنون که بزرگترین تولیدکننده ماست جهان است، ۲۰۰۰ شغل شامل 
یک چهارم از کارمندان دفاتر مرکزی جهانی خود را با به منظور احیای سودآوری 

در بحبوحه پاندمی کرونا تعدیل خواهد کرد.
شرکت دنون اعالم کرد در حال بررسی جابجایی دفاتر مرکزی جهانی خود برای 
کسب و کارهای مختلف به نزدیک پایگاه اصلی فعالیتش در پاریس است و چنین 
اقدامی به صرفه جویی ســاالنه یک میلیارد یورو )۱.۲میلیارد دالر( در هزینه ها تا 

سال ۲۰۲۳ منتهی می شود.
امانوئل فابر، مدیرعامل دنون در حال تغییر تمرکز تشکیالتی به مناطق جغرافیایی به 
جای دسته بندی محصوالت به منظور چابک سازی بیشتر در شرایط همه گیری ویروس 

کروناست. رقیبانی نظیر نستله مدتهاست یک استراتژی منطقه ای را دنبال کرده اند.
تعدیل ۲۰۰۰ نفر معادل دو درصد از کارمندان شرکت دنون است. فابر در تماس 
با خبرنگاران گفت: امسال نشان داده که کسب و کار ما در رقابت پذیری از شوکهای 
خارجی در کشورهایی که فعالیت داشتیم ممکن است آسیب قابل توجهی ببیند. 
در چنین دنیای متغیری در چند سال آینده، ما باید حاشیه سود امنی ایجاد کنیم.

هزینه یکباره چنین تغییری در فاصله ســال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ حدود ۱.۲میلیارد 
دالر خواهد بود. دنون در سراســر جهان در نقاطی نظیر آمستردام و سنگاپور دفتر 

مرکزی دارد. سخنگوی این شرکت اعالم کرد ۴۰۰ تا ۵۰۰ شغل در فرانسه تعدیل 
خواهند شد.

دنون اعالم کرد حاشیه سود عملیاتی با احتساب همه هزینه ها در سال ۲۰۲۲ از 
۱۵ درصد فراتر خواهد رفت و به سطح متوسط رو به باال می رسد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ارزش سهام دنون امسال ۲۹ درصد سقوط کرده است.

وزارت کشاورزی روسیه اعالم کرد که برداشت غالت در این کشور امسال از مرز 
۱۳۱ میلیون تن عبور خواهد کرد که یکی از بزرگترین برداشــت های این کشور 

پس از رکورد ۱۳۵.۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ محسوب می شود.
به گزارش راشاتودی، وزارت کشاورزی روسیه اعالم کرد که برداشت غالت در این 
کشور امسال از مرز ۱۳۱ میلیون تن عبور 
خواهد کرد که یکــی از بزرگترین 
برداشت های این کشور پس از 
رکــورد ۱۳۵٫۵ میلیون تن 
در سال ۲۰۱۷ محسوب 

می شود.
دیمیتری پاتروشف، 
وزیر کشاورزی روسیه 
در دیدار بــا والدیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهور 

این کشــور گفت: امروز می توانیم در مورد پایان فصل برداشت در روسیه صحبت 
کنیم. غالت تقریباً به طور کامل خرد شده اند. بنابراین، با اطمینان می توان گفت 
که در سال ۲۰۲۰ کشــاورزان ما یکی از مهمترین برداشت ها را در تاریخ معاصر 

این کشور صورت داده اند.
آخرین آمار از پیش بینی های قبلی فراتر رفته اســت. ایــن وزارت خانه در ماه 
سپتامبر پیش بینی کرده بود که برداشت غالت امسال به ۱۲۲٫۵ میلیون تن برسد.

تولید محصوالت کشاورزی در روسیه طی شش سال گذشته ۲۰ درصد افزایش 
یافته است. این کشور به لطف افزایش برداشت و قیمت گذاری جذاب موفق شده 
اســت بیش از نیمی از بازار جهانی گندم را به خود اختصاص دهد و به بزرگترین 

صادر کننده غالت در جهان تبدیل شود.
از اوایل سال ۲۰۰۰، سهم روسیه از بازار جهانی گندم چهار برابر شده است. در 

سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹، روسیه ۳۵٫۲ میلیون تن گندم به بازار جهانی صادر کرد.
پیش بینی شده است که این کشور با برداشت گسترده غالت، رهبری خود را در 

بازار جهانی گندم در سالهای آینده حفظ کند.
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معــاونامــورصنایــع
ــر ــتخب وزارتصم
داد:تدویــنســند
بــرای راهبــردی
ارزش زنجیــره 4

ــی صنعت

اسناد  تدوین  از  نیارکی  صادقی 
راهبردی برای ۴ زنجیره صنعتی پوشاک، لوازم خانگی، طال و صنایع 

غذایی با همکاری بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از شاتا، مهدی 
صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در نشست شورای مدیران 
این معاونت که با حضور نایب رییس کمسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران 
برگزار شد، ضمن تاکید بر تدوین سند راهبردی برای ۴ زنجیره صنعتی 
با همکاری تشکل های تخصصی از تشکیل نشست های هم اندیشی با 

واحد های صنعتی پیشتاز در فناوری های نوین و مگاترند ها خبر داد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در شرایط 
کنونی که تقاضای جهانی نفت رو به افول است و همه کشور ها به سمت 
فناوری های نوین و مگاترند ها در حرکت هستند. ما نیز باید بستر را برای 

توسعه فناوری های نوین در صنایع پیشتاز فراهم آوریم.
وی افزود: با برگزاری نشست های هم اندیشی و ترغیب صنایع به حرکت 
در  نخبگان  برای حضور  را  بستر  می توان  نوین  فناوری های  به سمت 

چرخه های صنعتی فراهم کرد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از 
سخنانش اشاره ای به اصالح و بازنگری ردیف های تعرفه ای و اولویت بندی 
تعرفه اجزا و قطعات و ملزومات بخش تولید کشور کرد و افزود: با مصوبه 
اخیر ستاد اقتصادی دولت، فضا برای ترخیص مواد اولیه و ملزومات بخش 

تولید از گمرک با سرعت بیشتری فراهم شد.
صادقی نیارکی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند عالوه بر رفع بخش 
عمده ای از مشکالت کمبود مواد اولیه، شاهد گشایش خوبی در بخش 

تولید کشور در آینده ای نزدیک باشیم.
گفتنی است در این نشست همچنین نایب رییس کمسیون صنایع اتاق 
بازرگانی تهران نیز به ارائه گزارشی درباره »۱۰ مگاترند آینده اقتصاد 

فناوری و تصویر آن بر اقتصاد ایران« پرداخت.

کالهی صمدی از عصر جدیدی به نام تلفیق فناوری ها نام برد و گفت: 
عصر تلفیق فناوری ها که هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی، تولید بافت های 
زنده، حسگرها، واقعیت افزوده و بالکچین بخشی از آن است، آغاز شده و 
هیچ قسمتی از زندگی، کسب و کار یا محیط انسان بدون تغییر نخواهد 
بود. بدین ترتیب، کاهش تصاعدی بهای پردازش، موتور محرک تغییرات 
نمایی بوده است. فناوری های نوین، در ابتدای امر کمی بیش از انتظار، 
زمان می برند تا جا بیفتند و سپس بسیار سریع تر از آنچه فکر می کنیم 

همه گیر و کارا می شوند.

 

ممنوعیتفروش
برندکلوچهایرانیدر
آلمان

چند روز پیش خبرگزاری های خارجی از توقف عرضه و فروش یکی از 
برندهای کلوچه شناخته شده ایرانی در چند ایالت آلمان خبر دادند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ برخی 
کارشناسان تفاوت در استاندار را دلیل این اتفاق می دانند، اما انجمن 
مربوطه عنوان می کند با توجه به حساسیت موضوع اظهار نظر درباره 
چرایی توقف عرضه زود است و باید بررسی های بیشتری توسط وزارت 

بهداشت و سازمان استاندارد شود.
توقف عرضه برند کلوچه نادری ایرانی در آلمان به دلیل خطر باال برای 
سالمت مصرف کننده خبرساز شده است. به ادعای رسانه های خارجی 
را  سرطان  به  انسان  ابتالی  خطر  توجهی  قابل  طور  به  محصول  این 
افزایش می دهد! همچنین به دلیل ترکیبات آن، برای مبتالیان به آلرژی 

مشکل ساز است.
البته این رسانه ها تاکید کرده اند که در آلمان کنترل مواد غذایی سخت 
گیرانه تر از کشورهای دیگر است، بنابراین جای تعجب نیست که شکایات 
مربوط به آزمون های سالمت مواد غذایی مرتبا تکرار شود. موضوعی که 
کارشناسان مواد غذایی نیز آن را دلیل اصلی اخبار گاه و بی گاه برگشت 

محصوالت غذایی ما از کشورهای مقصد صادراتی عنوان می کنند.
یک کارشناسان حوزه غذا، در این باره  گفت: هر کشوری مبنای اندازه گیری 
استاندارد غذایی مختص خود برای ارزیابی میزان خطر ترکیبات استفاده 

شده در محصوالت دارد.
وی ادامه داد: ممکن است یک محصول با یک ترکیب مشخص در کشور 
روسیه نمره قبولی استاندارد را نگیرد، اما در سایر کشورهای CIS بدون 

هیچ مشکلی پذیرفته و اجازه عرضه پیدا کند.
این کارشناس مهمترین مشکل محصوالت غذایی ایران را عدم ذکر دقیق 

ترکیبات تشکیل دهنده بر روی بسته بندی آن عنوان کرد.
وی افزود: عدم درج دقیق ترکیبات و میزان آن ها تبدیل به یکی از دالیل 

ر   خبـا ا

خبـر
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اصلی برگشت محصوالت غذایی ما از کشورهای مقصد صادراتی یا جمع 
آوری آن از بازار است.

به گفته این کارشناس؛ معموال در ترکیبات تشکیل دهنده محصوالت 
غذایی ایران عبارت های کلی مانند افزودنی های مجاز یا رنگ مجاز و 
… عنوان می شود در حالی که مصرف کننده حق دارد بداند منظور چه 

موادی است.
وی یادآور شد: عدم شناخت مصرف کننده از ترکیبات محصول می تواند 

سالمت وی را به خطر بیندازد.
جمشید مغازه ای، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت 
ایران، که از اعضای اصلی تیم بررسی کننده مشکل پیش آمده برای برند 
معروف کلوچه ایرانی است، ضمن تاکید بر اینکه قضاوت درباره چرایی 
این اتفاق زود است، افزود: با توجه به حساسیت های موجود موضوع در 
حال بررسی است و تا به نتیجه نرسیدن نمی توان اظهار نظر قطعی کرد.
با انجمن، موضوع از طریق وزارت بهداشت،  وی اظهار کرد: همزمان 
درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان استاندارد پیگیری می شود و 

به زودی نتایج اعالم خواهد شد.
به گفته مغازه ای؛ بررسی انجام شده تا اینجا نشان می دهد در کلوچه 
این ماده غذایی در ترکیبات  اما  بادام زمینی استفاده شده  از  مذکور 

محصول بر روی بسته ذکر نشده است.
وی یادآور شد: بادام زمینی یک ماده غذایی به شدت آلرژی زا است و 

می تواند برای افراد حساس بسیار خطرناک باشد.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران درباره 
احتمال سرطان زا بودن این محصول اظهار نظر نکرد و آن را موکول 
به پایان بررسی های و اعالم نتایج دستگاه های مربوطه همچون وزارت 

بهداشت کرد.
بر اساس این گزارش؛ به نظر می رسد با توجه به اهمیت مشکالت مطرح 
شده درباره سالمت این برند کلوچه مانند آلرژی زا بودن، باید هر چه 
سریع تر بررسی ها به پایان و نتایج به طور شفاف اعالم شود چراکه هم 
اکنون این محصول در حال عرضه در داخل کشور بوده و در دسترس 

مردم قرار دارد.
 

نایبرئیسشورای
ملیزعفران:رشد

20درصدیصادرات
زعفران

زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب 
صادرات  گمرک،  آمار  بنابر  گفت: 

زعفران نسبت به سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ غالمرضا میری نایب رئیس شورای 
ملی زعفران ، با اشاره به اینکه برداشت زعفران رو به پایان است، اظهار 
کرد: رصد ها نشان می دهد که ۷ تا ۱۰ درصد برداشت زعفران باقی مانده 

است.
او از رشد صادرات طالی سرخ خبر داد و گفت: بنابر آمار ۸ ماهه گمرک، 
صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته 
است و پیش بینی می شود که اگر اتفاق خاصی در بازار رخ ندهد، رشد 

صادرات تا پایان سال به ۳۵ تا ۴۰ درصد برسد.
حداکثر قیمت هر کیلو زعفران ۱۵ میلیون تومان

میری حداقل قیمت هر کیلو زعفران را ۸  میلیون تومان و حداکثر ۱۴ تا 
۱۵ میلیون تومان اعالم کرد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه بازار داخلی تعریفی 
ندارد، بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، تعطیلی کسب و کار، 
رکود خرید و فروش و لوکس بودن زعفران در سبد مصرفی خانوار، بازار 
زعفران رونقی ندارد و تنها به سبب صادراتی بودن این کاال، بخشی از 

رکود بازار از طریق رونق صادرات جبران می شود.
او با اشاره به تاثیر خرید توافقی زعفران بر بازار گفت: با استمرار خرید 
زعفران از سوی سازمان تعاون روستایی به شرط عدم عرضه در بازار 

داخل، وضعیت بازار بهتر می شود.
به گفته میری، با مشخص شدن میزان تولید و صادرات می توان برآورد 

دقیقی از شرایط بازار داشت.
نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: اگر زمانی ایجاب 
شود که زعفران در بازار عرضه نشود، سازمان تعاون روستایی باید زعفران 
در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا آنها بتوانند به تعهداتشان عمل کنند؛ 

چرا که این امر به نفع کشاورزان هم است.

  

معاونتطرحو
برنامهوزارتصمت
اعالمکرد:واردات
245میلیوندالری
اسانسوعرقیات

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، جدیدترین وضعیت 
صنعت دارو و فرآورده های گیاهی در کشور را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت؛ واحدهای فعال در زمینه تولید دارو و فراورده های 

گیاهی در سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ طبقه بندی شده اند.
بر این اساس ۷۷ درصد از واحدهای تولید دارو و فراورده های گیاهی 
دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از ۵۰ نفر 

اشتغال بوده و در زمره بنگاه های کوچک طبقه بندی می شوند.
کل  از  درصد   ۱۰ بزرگ  بنگاههای  و  درصد   ۱۳ متوسط  بنگاههای 
واحدهای مورد بررسی در این گزارش )۳۰۴ واحد( را تشکیل می دهند.

در این گزارش آمده است، تعداد ۳۰۴ واحد فعال در زمینه تولید دارو و 

News
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فراورده های گیاهی در کشور وجود دارد که اشتغالی نزدیک به ۱۳۴۰۰ 
نفر ایجاد کرده اند.

استان البرز با ۳۹ واحد، خراسان رضوی با ۳۸ واحد و اصفهان با ۳۳ واحد 
بیشترین تعداد واحد فعال در این زمینه را دارا هستند.

بر اساس این گزارش، طرح های توسعه ای با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد 
برابر ۱۱ واحد با پیش بینی اشتغال ۳۴۷ نفر در حال اجرا می باشد که 
بیشترین تعداد در استان البرز با ۷ واحد و پیش بینی اشتغال ۱۶۷ نفر 

است.
همچنین طرح های ایجادی با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد برابر ۱۷ واحد با 
پیش بینی اشتغال ۲۶۲۱ در حال اجرا است که بیشترین تعداد در استان 
البرز با ۵ واحد و پیش بینی اشتغال ۳۴۰ نفر و استان اردبیل با ۴ واحد و 

پیش بینی اشتغال ۱۷۳۳ نفر می باشد.
در این گزارش تصریح شده است، بیشترین واردات به استناد گزارش 
trade map مربوط به اسانس و عرقیات )۳۳۰۱( به میزان حدود ۲۴۵ 

میلیون دالر است.
اسانس در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و سایر صنایع کاربرد 

فراوان دارد. لذا سرمایه گذاری در این صنعت در اولویت می باشد.
در این گزارش آمده است، بر اساس پیش بینی بانک جهانی در سال 
۲۰۵۰ گردش مالی وتجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و 

داروهای گیاهی به حدود ۵۰۰۰ میلیارد دالر خواهد رسید.
گفتنی است؛ متن کامل این گزارش در پورتال وزارت صنعت، معدن و 

تجارت بخش گزارش محصوالت قابل مشاهده می باشد.

 

دبیرانجمنصنفی
روغننباتی:توزیع
روزانه4هزارتن

روغندربازار

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی از توزیع روزانه ۳.۵ تا ۴ هزار تن روغن 
در بازار خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیر هوشنگ بیرشک دبیر انجمن 
صنفی روغن نباتی ، از آرامش نسبی بازار روغن  خبر داد و گفت: گر چه 
۱۰۰ درصد مشکالت حل نشده، اما بازار روغن خانوار آرامش نسبی پیدا 

کرده است.
وی با اشاره به علل مشکالت توزیع در بخش روغن حلب و نیمه جامد 
افزود: با توجه به بحث های ارزی و حمل و نقل مشکالتی در عرضه روغن 
حلب ایجاد شده است، در هفته گذشته به علت بارندگی در بندر امام با 

مشکل حمل و نقل مواجه شدیم.
بیرشک ادامه داد: تمامی کارخانجات توان خود را گذاشتند که کمبود 

روغن پیش نیاید و مشکالت فعلی مرتفع شود.

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی درباره فروش اجباری روغن همراه با دیگر 
کاالها بیان کرد: بنابر بیانیه انجمن فروش اجباری همراه با روغن تخلف 
است و هیچ یک از کارخانجات این کار را نمی کنند و اگر مغازه ای این 
کار را کند، مربوط به بخش های صنفی است و در بخش صنعت کامال با 

موضوع فروش اجباری کاال مخالف هستیم.
وی از توزیع روزانه ۳.۵ تا ۴ هزار تن روغن خبر داد و گفت: با تولید بیشتر 
کارخانه ها طی هفته های آتی روغن ۴ تا ۵ کیلویی حلب هم در اختیار 

مردم قرار می گیرد.
این مقام  مسئول با اشاره به اینکه فروش روغن حلب با نرخ ۱۳۰ هزار 
تومان قابل قبول نیست، بیان کرد: روغن حلب بر مبنای قیمت مصوب 
سازمان حمایت عرضه می شود و در سایت ۱۲۴ قیمت مصوب درج شده 

و کارخانجات نرخ ها را رعایت می کنند.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی درباره آینده بازار روغن گفت: قیمت روغن 
تحت تاثیر مولفه های متعددی همچون نرخ جهانی، قیمت فوالد، حمل 
و نقل، سوخت و … است که امکان پیش بینی قیمت در خصوص بازار 
وجود ندارد، اما به طور کلی اگر شرایط به روال فعلی باشد، افزایش قیمتی 

نخواهیم داشت.
بیرشک در پایان مهم ترین بحث در تولید روغن نباتی را  بحث واردات و 
چالش های ارزی برشمرد و گفت: بحث نقل و انتقال پول و بانک مرکزی 
بسیار تاثیر گذار است و پیش بینی می شود که اگر در بحث ارز اتفاق 

خاصی رخ ندهد، مشکلی در بحث بازار روغن نخواهیم داشت.

وزیرصمتاعالم
کرد؛رشد50
درصدیصادرات
ایرانبه15کشور
همسایه

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در هشت ماه گذشته صادرات به ۱۵ 
کشور همسایه ۵۰ درصد افزایش یافت که نشان می دهد این کشورها 

زمینه خوبی برای تحقق این مهم هستند.
سالن  در  استان  اقتصادی  فعاالن  با  دیدار  در  حسینی،  رزم  علیرضا 
ماه گذشته  اظهار کرد: در هشت  اصفهان،  بازرگانی  اتاق  همایش های 
صادرات به ۱۵ کشور همسایه ۵۰ درصد افزایش یافت که نشان می دهد 
این کشورها زمینه خوبی برای تحقق این مهم هستند. در این فرآیند در 

ماه های آینده و تا پایان سال هم افزایش صادرات را شاهد خواهیم بود.
وی اضافه کرد: جلوگیری از رانت خواری و واردات در مقابل صادرات نکته 

کلیدی و مورد مطالبه فعاالن اقتصادی در نشست امروز بوده است.
رزم حسینی صادرکنندگان را مجاهدان اقتصادی دانست و افزود: واردات 

خبـر
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ضروری و کارخانه های اساسی مختار خواهند بود در سامانه نیمایی ارز را 
به فروش برسانند و صادرکننده مجاهد اقتصادی است.

وی ادامه داد: تفویض اختیار به ستاد تنظیم بازار استان ها و استانداران 
برای نظارت و کنترل بیشتر قیمت ها در بازار داده شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:  البته ریشه گرانی ها مربوط به ارز و 
محدودیت هاست از این رو ما به دنبال افزایش کاال در بازار ایران هستیم.
رزم  اصفهان،  استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
حسینی گفت: در بحث خودرو و فوالد باید نوعی مدیریت صورت گیرد تا 
قیمت ها متعادل شود فاصله بین مصرف کننده و تولید کننده باید کاهش 

یابد تا پای دالالن از این موضوع حذف شود.
وی اضافه کرد: در راستای جهش تولید و سرمایه در گردش ۵۰ هزار میلیارد 
تومان مصوب و در شورای پول و اعتبار برای سرمایه در گردش مصوب شد و 

فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی می توانند از آن استفاده کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت و معدن در هشت ماه 
گذشته رشد خوبی داشت، گفت: در ۱۷ قلم صنعتی رشد داشته ایم که 
امیدواریم با کمک فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی و تولیدکنندگان 

ثروت کشور را به جایگاه اصلی خود برسانیم.
وی ادامه داد: امروز در اتاق بازرگانی معاونان این وزارتخانه با کمیته های 
اتاق اصفهان نسبت به موضوعات مختلف از جمله تامین ارز، صادرات و 
مشکالت واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش واحدها بحث و گفت و 
گو کردند. فوالد مبارکه اصفهان و ذوب آهن طرح های توسعه ای دارند که 
این مهم در افزایش تولید و صادرات ورق و ایجاد اشتغال موثر خواهد بود.
رزم حسینی با بیان اینکه استان اصفهان در حوزه نساجی و صنایع غذایی 
و صنایع شرکت های دانش بنیان از استان های خوب است، اظهارکرد: 
در کمیته نساجی امروز در اصفهان موارد به حقی مطرح شد که توسط 

معاونان وزارتخانه پیگیری می شود.
از درخواست های  ارزی صادرکنندگان  تعهدات  رفع  تصریح کرد:  وی 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان بود که در این خصوص اصفهان تعهدات 
خوبی را انجام داده که در این فرآیند ادارات استان افزایش خواهد یافت.

رزم حسینی افزود: استان اصفهان یکی از استان های ممتاز در حوزه 
صنعت و حوزه صنایع اقتصادی است به همین دلیل مورد توجه مقامات 

ملی بوده که شاهد پیشرفت آنها بودیم

سخنگویانجمن
صنفیصنایعلبنی:
لبنیاتدرمعرض
خطروارداتقرار

دارد

سخنگوی انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی گفت:کاهش جذابیت 
سرمایه گذاری در لبنیات به قدری است که منجر به واردات آن می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدرضا بنی طبا سخنگوی انجمن 

صنفی صنایع فرآورده های لبنی ، اظهار کرد: حدود ۴۸ قلم لبنیات 
توسط شرکت های لبنی در کشور تولید می شود که ۱۰ قلم از این تعداد 

به صورت مستقیم از سوی دولت قیمت گذاری می شود.
به  مربوط  لبنی  شرکت های  تولیدات  از  درصد  حدود ۸۰  افزود:  وی 
محصوالت قیمت گذاری از سوی دولت است چراکه بیشتر تقاضا ها در 

بازار نیز مربوط به این تولیدات است.
بنی طبا ادامه داد: هدف دولت از دخالت در قیمت گذاری محصوالت 
لبنی به این دلیل است که در ابتدای زنجیره ی تولید، نهاده های دامی با 
نرخ مصوب و ارز ارزان قیمت برای واردات آن ها در اختیار گاوداران قرار 

می دهد.
وی تصریح کرد: دولت با هدف حمایت از دامدار و مصرف کننده اقدام به 
اختصاص نهاده های دامی با ارز ارزان قیمت کرده است که این قانون از 
۱۵ سال گذشته در زنجیره تولید لبنیات در کشور در حال اجراست، اما 

در این مدت نسبتا طوالنی نیز نتیجه بخش نبوده است.
سخنگوی انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ابراز کرد: در سال 
گذشته بالغ بر ۹۰۰ میلیون دالر معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان صرف 
واردات نهاده های دامی با ارز دولتی به کشور شده است، اما این هزینه ها 
نتوانست جوابگوی دامدار ها باشد به طوری که تنها ۳۵ درصد از نیاز 
سالیانه دامدار ها به نهاده های دامی را تامین کرد و مابقی با نرخ های آزاد 

تهیه شد.
ناتوانی در تامین ۴۵۰  میلیارد ریال سرانه شیر دانش آموزان در  مناطق 

محروم
بنی طبا مطرح کرد: سال گذشته در بودجه سالیانه کشور ۴۵۰ میلیارد 
ریال برای تهیه شیر برای دانش آموزان در هشت استان کم برخوردار 
تعریف شد، اما دولت در تامین این مبالغ ناتوان بود این در حالی است 
که ۱۵ هزار میلیارد تومان برای نهاده های دامی هزینه شد، اما نتیجه 

هم نداد.
وی عنوان کرد: با این وجود در صورتی که دولت مبلغ هزینه شده برای 
واردات نهاده های دامی را صرف اهداف دیگر مانند توزیع شیر در مدارس 
یا بسته حمایتی لبنیات برای اقشار ضعیف جامعه می کرد، قطعا این 
اهداف نتیجه بهتری می دادند به طور مثال با این ۱۵ هزار میلیارد تومان 

می شد به مدت ۱۰ سال در تمام مدارس کشور، شیر عرضه کرد.
افزود: هم اکنون  سخنگوی انجمن صنفی صنایع فراورده های لبنی 
این  و  نمی دانند  دامی  نهاده های  تهیه  برای  را  خود  تکلیف  دامدار ها 
موضوع موجب شده به تمام چرخه تولید خسارت وارد شود و نتیجه این 
بالتکلیفی و دخالت دولت، به تعطیلی ۸۰۰ کارخانه فرآوری لبنی و از 

بین رفتن ۱۲ هزار اشتغال تبدیل شده است.
بنی طبا اظهار کرد: دولت باید حمایت های خود در صنعت تولید لبنیات 
را در زمینه های دیگری صرف کند تا این مشکالت در این صنعت هرچه 
سریع تر از بین برود، همان گونه که حمایت ۱۵ ساله دولت در راستای 
تامین نهاده های دامی تاکنون هیچ نتیجه ای نداشته و موجب هدر رفتن 

منابع ارزی نیز شده است.
وی ادامه داد: آسیب هایی که در حال حاضر به صنعت تولید لبنیات وارد 
شده، موجب از بین رفتن جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت شده 
است به طوری که پیش بینی می شود در آینده نزدیک مجبور به واردات 

لبنیاتی شویم که ضرفیت صادرات آن در کشور وجود دارد.
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رئیساتحادیهآجیل
وخشکبار:صادرات

40درصدکاهشیافته
است

و  آجیل  کشوری   اتحادیه  رئیس 
خشکبار با تاکید بر اینکه قیمت آجیل و خشکبار بر خالف سایر کاالها با 

افزایش جزئی، تقریبا همانند سال گذشته است.
به گزارش ایلنا؛ علیرضا ارزانی ممقانی درباره آخرین وضعیت تامین و 
قیمت آجیل و خشکبار در بازار گفت: بهبود وضعیت آب و هوایی و کاهش 
صادرات عواملی هستند که شرایط تامین و عرضه آجیل و خشکبار در بازار 

داخلی کشور را در شرایط خوبی قرار داده است. 
تولید  شده  موجب  مناسب  زمان  در  فراوان  باران های  داد:  ادامه  وی 
محصوالت کشاورزی از جمله محصوالت آجیل و خشکبار رشد داشته 

باشد.
ارزانی ممقانی با تاکید بر اینکه به دلیل تنوع در آجیل و خشکبار در کشور 
نمی توان قیمت قطعی برای آن اعالم کرد، افزود: آجیل و خشکبار در 
کشور ما عالوه بر تنوع در ارقام در سطوح کیفی متفاوتی عرضه می شود 

که قیمت گذاری قطعی برای آن ها را مشکل می کند.
به گفته وی؛ تنها می توان حدود قیمت را درباره این محصوالت اعالم کرد 
که در حال حاضر در آجیل چهار مغز قیمت هر کیلوگرم ۱۹۰ تا ۲۴۰ 
هزار تومان، آجیل شیرین که معموال مختص شب یلدا است هر کیلوگرم 

۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان است.
ارزانی ممقانی دیگر تنقالت مورد استفاده در شب یلدا را تخمه آفتاب گردان 
برشمرد و گفت: قیمت تخمه آفتاب گردان داخلی در بازار از هر کیلوگرم 

۲۵ هزار تومان تا ۴۵ هزار تومان متغییر است.
وی قیمت هر کیلوگرم تخم آفتاب گردان خارجی را نیز از ۵۰ تا ۶۰ هزار 

تومان اعالم کرد.
ارزانی ممقانی این نکته را یادآور شد که هر چند در بازار تخمه آفتابگردان 
خارجی یافت می شود، اما با توجه به افزایش سطح زیر کشت و افزایش 

تولید داخلی این محصول ورود آن به کشور ممنوع است.
وی قیمت هر کیلوگرم پسته برای شب یلدا را از ۱۷۶ هزار تومان تا ۲۴۵ 

هزار تومان عنوان کرد.
ارزانی این قول را داد که انواع  محصوالت آجیل و خشکبار در شب یلدا 

افزایش قیمت نداشته و قیمت های اعالم شده عرضه شوند.
وی رقابت برای جذب مشتری در روزهای رونق بازار و فراونی محصول 

را دلیل بدون تغییر ماندن قیمت آجیل و خشکبار در شب یلدا دانست.
ارازنی ممقانی یادآور شد: به رغم اینکه کاهش صادرات موجب فراوانی 

عرضه شده است، اما می تواند به تولید و تولیدکننده آسیب بزند.
وی معتقد است؛ در شرایطی که تولید افزایش یافته است کاهش صادرات 
و خروج کاال از کشور می تواند مخرب تولید باشد چراکه انباشت محصول 

موجب کاهش زیاد قیمت و به زیان تولیدکننده می شود.
ارزانی ممقانی از مسئوالن خواست پیش از آنکه شاهد بحران در تولید 
و بازار آجیل و خشکبار باشم برای صادرات مازاد این محصوالت تدبیری 

کنند.
 رئیس اتحادیه کشوری  آجیل و خشکبار میزان کاهش صادرات را ۴۰ 

درصد اعالم کرد.
ارزانی ممقانی یادآور شد: هر ساله ارزش صادراتی محصوالت آجیلی و 
خشکبار به ۳٫۵ میلیارد دالر می رسد، اما پیشبینی می شود در بهترین 

حالت ارزش صادراتی آن تا پایان سالجاری به ۲ میلیارد دالر برسد.

 

دبیرستادتنظیم
بازار:افزایش
قیمتلبنیاتبدون
هماهنگیتخلف
است

قبـادی گفـت: بنـا شـد تـا بـه انجمـن صنایـع لبنـی تذکـر جـدی 
بـرای افزایـش قیمت هـا داده شـود. هـر گونـه افزایش قیمتـی بدون 

هماهنگـی تخلـف محسـوب می شـود.
بـه گزارش ایسـنا؛ عبـاس قبادی دبیر سـتاد تنظیم بازار در نشسـت 
)هجدهـم آذر( سـتاد تنظیـم بـازار بیـان کـرد: تخم مرغ بـا توجه به 
ممنوعیـت واردات شـرایط مناسـبی پیـدا کـرده اسـت، همچنین بنا 
شـد تـا به انجمـن صنایع لبنـی تذکر جدی بـرای افزایـش قیمت ها 
تخلـف  هماهنگـی  بـدون  قیمتـی  افزایـش  گونـه  هـر  شـود.  داده 

محسـوب می شـود.
او بـا اشـاره بـه تامیـن ۱۰۰ درصـدی نهاده هـای مـورد نیـاز کشـور 
تصریـح کـرد: اگـر دپـوی کاالهای اساسـی در گمرکات کشـور بیش 
از یـک مـاه طول بکشـد بـه عنـوان کاالی متروکـه تحویل سـازمان 
امـوال تملیکـی شـده و وارد شـبکه توزیـع خواهـد شـد تـا از بـروز 
التهـاب در بـازار جلوگیری شـود. بـا توجه به روند چشـمگیر افزایش 
قیمـت اقـالم خوراکـی در بازارهای جهانـی تغییر در بـازار داخلی را 
هـم شـاهد خواهیـم بود امـا با تدابیـر در نظر گرفته شـده این تغییر 

بـه حداقـل میـزان ممکن می رسـد.
اخبـاری  انتشـار  روزهـای گذشـته شـاهد  در  کـرد:  بیـان  قبـادی 
تریـن  بـا سـخت  مـرغ  تولیدکننـدگان  نبـود.  کـه سـزاوار  بودیـم 
شـرایط اقتصـادی تولیـدات خـود را عرضـه کردنـد و کامـال فراینـد 
آن مشـخص اسـت. امیدواریـم ایـن کارگـروه نقـش خـودش را در 

کنـد. ایفـا  مختلـف  بخش هـای 

خبـر
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افتتاحگلخانهکشت
زعفرانایرانیدر

کشورقطر

گلخانه  افتتاح  مراسم  پیش  چندی 
برگزار شد.  با حضور سفیر کشورمان  قطر  ایرانی در  زعفران  کشت 
است که  مراسم درحالی  این  در  این گلخانه و حضور سفیر  افتتاح 
خروج پیاز زعفران از کشور ممنوع است و قاچاق کاال محسوب می 

شود.
به گزارش ایلنا؛ افتتاح پروژه کشت گلخانه ای زعفران در کشور قطر 
با استفاده از پیاز زعفرانی ایرانی که با حضور سفیر کشورمان انجام 
شد مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفته است. این کارشناسان 
این  به  افتتاح گلخانه کشت زعفران در قطر دادن فرصت  معتقدند 
کشور ثروتمند است تا رقیبی تازه در تولید و بازار این محصول باشد.

اما علی حسینی عضو شورای ملی زعفران نظر دیگری دارد.
وی اظهار کرد: رقابت با ایران با تولید زعفران در گلخانه به رغم ثروت 

و استفاده از تکنولوژی جدید امکان پذیر نیست.
تولیدکننده زعفران در جهان  بزرگترین  ایران  یادآور شد:  حسینی 
است که امکان تولید این محصول را در وسعت زیاد و در بسیاری 

از استان ها دارد.
گلخانه ای  کشت  به  می تواند  قطر  کشور  که  سطحی  حداکثر  وی 
زعفران تخصیص دهد را ۱۰ هزار هکتار عنوان کرد که در مقابل 

میزان تولید در کشور ما بسیار اندک است.
حسینی یادآور شد: حدود ۹۵ درصد از زعفران جهان در ایران تولید 
می شود و این به معنی بدون رقیب بودن ایران در میزان تولید این 

محصول است.
بــه اعتقــاد ایــن عضــو شــورای ملــی زعفــران آنچــه اهمیــت دارد 
خــروج پیــاز ایــن گیــاه ارزشــمند بــه شــکل غیرقانونــی از کشــور 

اســت.
حســینی ادامــه داد: موضــوع مهــم دیگــر خــروج ذخایــر ژنتیکــی 
گیاهــان بومــی اســت کــه گنجینــه هــر کشــور محســوب می شــود.
ــرح  ــوال مط ــن س ــده ای ــش آم ــوع پی ــرد: در موض ــد ک وی تاکی
اســت کــه چگونــه یــک محصــول ممنوعــه از کشــور خــارج شــده 
اســت؟ ســوال دیگــر اینکــه چــرا هیچ یــک از دســتگاه های 
ــرا  ــه چ ــر اینک ــوال مهم ت ــد؟ س ــان نداده ان ــی نش ــه واکنش مربوط
ســفیر کشــورمان از ایــن مهــم بی اطــالع بــوده و در ایــن مراســم 

شــرکت کــرده اســت؟
ــر  ــور ام ــران از کش ــاز زعف ــاق پی ــرد: قاچ ــح ک ــینی تصری حس
ــمند در  ــول ارزش ــن محص ــاز ای ــت پی ــت و سال هاس ــازه ای نیس ت
ــد افغانســتان قاچــاق می شــود. ــه کشــورهایی مانن ــاد ب حجــم زی

 

وزیرجهادکشاورزی:
صادراتتخممرغ
ممنوعاست

وزیر جهاد کشاورزی گفت: صادرات 
تخم مرغ ممنوع است، چون بار روانی 

آن موجب افزایش قیمت می شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از صدا و سیما، کاظم 
خاوازی در حاشیه مراسم روز خاک در جمع خبرنگاران، افزود: صادرات تخم 
مرغ ممنوع است، چون بار روانی آن موجب افزایش قیمت می شود و در 
موقعیت مناسب برای کسانی که از تنظیم بازار حمایت کردند موقعیتی برای 

صادرات تخم مرغ اختصاص می دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که وزارت صمت می گوید، جهاد کشاورزی مرغ 
را از مرغداران تحویل نمی گیرد، افزود: این موضوع ساده ای است و فرق 

نمی کند وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت صمت آن را تحویل بگیرد.
خاوازی گفت: دستور ویژه داریم تا دوستان ما در وزارت جهاد تالش کنند 
که مرغداری ها برای تحویل مرغ خود مشکلی نداشته باشند بهر حال هر دو 
وزارت خانه موظف هستند که مرغ را از مرغدار تحویل بگیرند، چون مرغدار 
برای امنیت تأمین غذایی تالش می کند و همه رسانه ها و هر دو وزارت خانه 

باید دست به دست هم بدهیم که جلوی فشار دالالن به مردم را بگیریم.
نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان طیور تأمین است

وی در خصوص بازار نهاده ها و تالظم بازار پروتئینی کشور گفت: در حال حاضر 
علی رغم همه فشارهایی که در کشور است ما نهاده های مورد نیاز کلیه زنجیره 

مرغداری های گوشتی و تخم گذار را تأمین کردیم و تأمین خواهیم کرد.
خاوازی افزود: ما هیچ گونه محدودیتی از لحاظ ارائه و تحویل نهاده های طیور 

برای تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ نداریم.
وی خاطرنشان کرد: در دو هفته گذشته تولیدکنندگان ما نشان دادند که 
پای کارند و نگران مردم هستند، به بازارهای عمده فروشی ورود پیدا کردند 
و بسیاری از مرغدارهای ما کاالهایی همچون مرغ سبز را که می توانستند با 
قیمت باالتر عرضه کنند، با بسته بندی های عادی در اختیار مردم قرار دادند 

تا قیمت کاهش پیدا کند.
خاوازی با اشاره به کاهش قیمت مرغ در بازار گفت: قیمت مرغ از ۳۶ هزار 
تومان تا ۲۴ هزار تومان کاهش یافته است و ما در تالش هستیم تا قیمت 

به نرخ مصوب برسد.
وی افزود: مرغ را در اختیار زنجیره های تولید مانند اتکا و رفاه را قرار دادیم تا 

از ایجاد صف جلوگیری شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که میزان تولید تخم مرغ بیشتر از نیاز 
کشور است و محدودیتی در تولید نداریم، بیان کرد: در حال حاضر به صورت 
روزانه قیمت را با حضور در میادین رصد می کنم و قیمت مصوب هر کیلوگرم 
تخم مرغ بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است و هر شانه ۲۹ هزار 

تومان عرضه می شود.
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یادداشت

می گوید:  ب.آ  غذایی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
دیگر  بار  مرکزی  بانک  جدید  بخشنامه  صدور 
محدودیت های زیادی بر روند تجارت کشور وارد 
مشکالت  اقتصادی،  جنگ  دوره  در  و  می کند 
چنین  او،  عقیده  به  کرد.  خواهد  دوچندان  را 
کارایی  اقتصاد  نرمال  وضعیت  برای  بخشنامه ای 
دارد و در شرایط فعلی باید به نظر و نگاه بخش 
توجه  مشکالت  رفع  و  شناسایی  برای  خصوصی 

شود.
با صدور  بانک مرکزی  آبان ماه  روز بیست وهشتم 
بخشنامه ای، محدودیت های دیگری بر واردات کاال 
اعمال کرد. به این ترتیب که مدت زمان مقرر برای 
تسلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک به منظور رفع 
ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت  تعهد 
و برای ترخیص قطعی کاال از گمرک بعد از ارائه 

اسناد حمل، مهلتی ۴۵ روزه تعیین شده است.
کاال  صاحب  که  شده  عنوان  بخشنامه  این  در 
ارزی  اسناد حمل حواله های  ارائه  به  نسبت  باید 
که در گذشته ارسال شده، حداکثر تا ۲۰ دی ماه 
سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد 
از  ارسال می شود  آبان  از ۲۸  بعد  حواله هایی که 
حداکثر  ارز  تأمین  اعالمی  تاریخ  تا  صدور  تاریخ 
ارسال  طرفی  از  است.  شده  تعیین  زمان  ماه  دو 
بروات  و  اعتبارات  مستندات ترخیص کاال درباره 
اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل 
و حواله های ارزی از تاریخ صدور اعالمیه تأمین ارز 
حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. 
ابالغ مصوبه ستاد  از  این بخشنامه دو هفته بعد 
ارزی  سیاست های  مورد  در  اقتصادی  هماهنگی 

منتشر شده است.
بانک  جدید  بخشنامه  درباره  شیراز  اتاق  رئیس 
این  صدور  دلیل  واقعاً  من  می گوید:  مرکزی 
بخشنامه را دو هفته بعد از مصوبه ستاد هماهنگی 
هیجانی  رفتارهای  این  نمی کنم.  درک  اقتصادی 

باعث می شود که مخاطب فکر کند گویی یک عده 
اصاًل دوست ندارند که اقتصاد کشور روی آرامش 
ببیند. نباید منافع شخصی و جناحی را به منافع 

ملی ترجیح داد.
جمال رازقی جهرمی، در گفت وگو با »پایگاه خبری 
بانک مرکزی  اخیر  ایران« می افزاید: مصوبه  اتاق 
به هیچ وجه با شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران 
و محدودیت های ناشی از کرونا همخوانی ندارد. این 

بخشنامه بار دیگر نفس اقتصاد را خواهد گرفت.
او می¬گوید: در زمان کوتاهی که از سکان داری 
وزیر جدید صنعت می گذرد، فعاالن تجارت خارجی 
امیدی تازه گرفته بودند و تراز بازرگانی کشور رشد 
قابل توجهی داشت و آثار این جهش در آمارها و 
نمودارها نیز مشخص بود؛ اما به نظر می رسد بار 

دیگر باید همه مشکالت از اول آغاز شود.
دیگر  بار  بانک مرکزی  رازقی جهرمی،  به عقیده 
می خواهد همه این شرایط را بر هم بزند و انتظار 
بخش خصوصی این است که حداقل منشأ و دلیل 

این تصمیم ها را اعالم  کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: مصوبه 
اخیر بانک مرکزی به هیچ وجه با شرایط تحریمی 
حاکم بر اقتصاد ایران همخوانی ندارد. باید بانک 
اقتصاد  کند.  توجه  کشور  روز  شرایط  به  مرکزی 
این  و  گرفته  قرار  اقتصادی  جنگ  شرایط  در  ما 
شرایط  که  دارد  کاربرد  زمانی  برای  مصوبه های 
اقتصادی و سیاسی کشور عادی باشد. باید به این 
نکته توجه کرد که ما در دوره بدترین تحریم ها 
به سر می بریم و من اصاًل نمی دانم چرا برخی از 
گروه های سیاسی و تصمیم گیر به این نکته توجه 

نمی کنند؟
او تصریح می کند: جنگ اقتصادی با تدابیر خاصی 
با  شرایط  این  در  نمی توانید  می شود.  راهبری 
بخشنامه های عادی اقتصاد را راهبری کنید. آقایان 

بدانند وضعیت کشور عادی نیست.

بارها و  رازقی جهرمی می گوید: بخش خصوصی 
بارها شرایط خود را اعالم کرده است. اول اینکه 
ستاد  مصوبه  آثار  مرکزی  بانک  جدید  بخشنامه 
دیگر  بار  و  می برد  بین  از  اقتصادی  هماهنگی 
بخش  با  مشورت  بدون  تصمیمی  مرکزی  بانک 
پیشنهاد  و  شرایط  است.  کرده  اتخاذ  خصوصی 
بخش خصوصی همان موارد ده گانه است که در 
نود  و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و 
بخش  خصوصی اعالم شده است. دولت واقعاً باید 
به این موارد توجه کند تا از مشکالت عبور کنیم. 
این پیشنهادها با توجه به شرایط خاص اقتصادی 

کشور تنظیم شده است.
نامه اخیر  ایران در  اتاق  تأکید می کند: رئیس  او 
خود درخواست کرده بود که امور صادرات و واردات 
را دولت می تواند به بخش خصوصی واگذار کند 
این  دلیل  واقعاً  بگیرد.  بهره  این حوزه  توان  از  و 
ترس مشخص نیست که چرا نمی توانند به بخش 

خصوصی اعتماد کنند؟
او تصریـح می کنـد: با آمدن وزیـر صنعت و معدن 
و تجـارت خیلـی از موارد در حال حل شـدن بود، 
صـادرات و واردات رونـق گرفته بود، سیاسـت این 
بـود کـه تا پایان سـال نیاز بـه مواد اولیـه و کاالی 
اساسـی تأمین شـود و ترخیـص کاال از گمرک به 
ایـن بهانـه انجـام می شـد. امـا بـا ایـن بخشـنامه 
جدیـد معلـوم نیسـت که بـار دیگـر بایـد منتظر 
چـه سرنوشـتی باشـیم. به نظر می رسـد بـا توجه 
بـه اختیاراتـی کـه آقای همتی از سـران سـه قوه 
گرفتـه نه تنهـا در مقابل وزارت اقتصـاد و دارایی و 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بلکـه در مقابـل 

هیات دولت ایسـتاده اسـت.
ــاق شــیراز، بخشــنامه های  ــه عقیــده رئیــس ات ب
غیرتخصصــی آفــت جــان اقتصــاد کشــور شــده 
ــد  ــدن رون ــد ش ــر کن ــد منتظ ــن بای و بعدازای

ــود. ــور ب ــه کش ــادرات و واردات ب ص

بخشنامه های غیرتخصصی
آفت جان اقتصاد کشور است

جمال رازقی جهرمی: 
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اقتصادی  های  بنگاه  گفت:  قدوسی  عبداهلل 
پنهان  و  پیدا  های  نیازمندی  نتوانند  که 
مشتریان را درک کنند محکوم به شکست 

و حذف هستند.
بـه گـزارش کارآفرینـی و صنعـت غـذا، 
مدیرعامـل  قدوسـی  عبـداهلل  مهنـدس 
پاسـخ  در  ایـران  شـیر  صنایـع  شـرکت 
بـه خبرنـگار مـا مبنـی بـر ارزیابـی نقش 
کیفـی  توسـعه  در  پژوهـش  و  نـوآوری 
کننـدگان  مصـرف  کنونـی  رضایـت  و 
سیاسـت  و  غذایـی  صنایـع  محصـوالت 
گفـت:  زمینـه  ایـن  در  پـگاه  شـرکت 
سـازمان هـا بـرای بقـا و رشـد نیازمنـد 
انجـام پژوهـش هـای کاربردی و نـوآوری 

. هسـتند

وی افـزود: در واقـع بنگاه هـای اقتصادی 
کـه نتوانند نیازمنـدی های پیـدا و پنهان 
بـه  محکـوم  کننـد  درک  را  مشـتریان 

شکسـت و حـذف هسـتند.
ادامـه  در  پـگاه  هلدینـگ  مدیرعامـل 
گفـت: بازارگرایـی و مشـتری مـداری در 
نـوآوری اهمیـت باالیی داشـته بـه نحوی 
کـه هرچقـدر محصـوالت متناسـب تـر با 
خواسـته هـای مشـتریان به بـازار معرفی 
گردنـد رضایـت منـدی مصـرف کنندگان 

بیشـتر و نـرخ موفقیـت باالتر اسـت.
عبـــداهلل قدوســـی نـــوآوری را منشـــأ 
ـــرای  ـــد و واال ب ـــای جدی ـــق ارزش ه خل
ـــت  ـــب و کار دانس ـــک کس ـــتریان ی مش
ــگ آن در  ــت فرهنـ ــت: الزم اسـ و گفـ

ســـازمان نهادینـــه شـــود.
ایـن فعـال صنعـت لبنـی کشـور در ادامه 
گفـت: ایجـاد ظرفیت نـوآوری در سـازمان 
بسـیار ارزشمند اسـت و قدرت پاسخگویی 
و مواجه سـازمان بـا چالش هـای بیرونی را 

افزایـش مـی دهد.
و  نوآوری  گفت :  پایان  در  قدوسی  مهندس 
اخیر  سالیان  در  جدید  محصوالت  توسعه 
از استراتژی های مهم شرکت صنایع  یکی 
بر  تکیه  با  شرکت  این  و  بوده  ایران  شیر 
با  و  داخلی  متخصصان  و  کارشناسان  توان 
استفاده از علم و تکنولوژی روز دنیا موفق 
به ارائه محصوالت جدید و خالقانه ای شده 
مشتریان  استقبال  مورد  خوشبختانه  که 

قرار گرفته است.

دکتـر غالمحسـین احمـدی در پاسـخ به سـئوال 
خبرنـگار کارآفرینـی و صنعـت غـذا گفت:بخـش 
خصوصـی در مقایسـه بـا بخش دولتـی و به ویژه 
بخـش بـه اصطـالح خصولتـی بـه دلیـل فعالیت 
در فضـای رقابتـی توانسـته موفـق تر عمـل کند.
نایـب رئیـس انجمـن صنفـی تولیـد کننـدگان و 
صادرکننـدگان کنسـانتره و آبمیـوه افزود : بخش 
خصوصـی توانسـته اسـت تولید ناخالـص داخلی 
را توسـعه دهد، اشـتغال ایجاد کند صـادرات غیر 
نفتـی را گسـترش دهد و از سـوی دیگـر موجب 
بهبـود کیفیـت نسـبی، خلق تنـوع و نـوآوری در 
محصـوالت و بسـته بنـدی و خدمـات از جملـه 
فروشـگاههای  بسـط  و  توزیـع  مدرنیزاسـیون 
زنجیره ای شـده اسـت که در مجموع در راستای 

نیـاز و رضایـت مشـتری هرچنـد با نواقـص وارده 
عمـل کرده اسـت.

به گـزارش کارآفرینی و صنعـت غذا، عضو هیئت 
مدیـره گـروه صنایـع غذایـی مهـرام در خصوص 
بـه صنعـت غـذا گفـت:  ورود سـرمایه گـذاران 
تجربـه نشـان داد کـه در شـرایط دشـوار یا حتی 
بحرانـی همچـون هجوم کرونا یا فشـار حداکثری 
تحریم های دشـمن سـنگر اسـتراتژیک تولید در 
کشـور صنعـت غـذا اسـت. بـا ایـن وجـود عوامل 
بـاز دارنـده تولید که بـه عنوان موانـع تولید بارها 
مورد بررسـی و تایید و شناسـایی قـرار گرفته اند 
بـه قـوت خـود باقی اسـت و نمـی گـذارد فعالین 
موجـود نفس تازه کنند و سـرمایه گـذاران جدید 

رغبـت بـه ورود پیـدا کنند.

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت ســنوس افــزود 
: بــاال بــودن هزینــه هــای مالــی ، بانکــی 
آن  از  غیــره  و  اجتماعــی  تامیــن  مالیــات   ،
جملــه اســت. اگــر حاکمیــت مایــل بــه ایجــاد 
انگیــزه در ایــن حــوزه اســت بایــد در قــدم اول 
ــت را  ــن صنع ــزوده در ای ــر ارزش اف ــات ب مالی
لغــو و میــزان مالیــات عملکــرد و درصــد ســهم 
تامیــن اجتماعــی تولیــد کننــده را کاهــش 
اجرایــی  متولــی  متعــدد  نهادهــای  و  داده 
ونطارتــی بــر ایــن صنعــت را در یــک ســازمان 
متمرکــز نمــوده بروکراســی دولتــی را بــه حــد 
ــرای  ــول الزم ب ــه پ ــد و هزین ــش ده ــل کاه اق
ســرمایه ثابــت و در گــردش را نیــز کــم کنــد.

نوآوری و توسعه محصوالت جدید همواره از اهداف مهم پگاه است
مدیرعامل هلدینگ صنایع شیر ایران )پگاه(: 

برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در صنعت غذا 
وده حذف شود مالیات بر ارزش افز

نایب رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه:
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

متخصصان می گویند مصرف مغز گردو می تواند برای سالمت پوست، مو و بدن بسیار مفید باشد.
گردو دارای خواص بی شماری است. مغز گردو سرشار از پروتئین، اسید های چرب مفید، و ویتامین ها و مواد معدنی است. متخصصان تغذیه تاکید دارند به دلیل 

فواید باالی گردو، افراد باید این ماده مغذی را به عنوان تنقالت و میان وعده در رژیم غذایی خود بگنجانند.
تحقیقات متعدد نشان داده است مصرف گردو می تواند باعث افزایش سالمت پوست، مو و بدن شود. فواید گردو شامل موارد ذیل می شود:

۱- گردو سالمت قلب را بیمه می کند. مغز گردو سرشار از پتاسیم، منیزیم و کلســیم است. این مواد معدنی می توانند باعث کاهش فشار خون شوند. همچنین 
چربی های اشباع شده مفید گردو می تواند باعث کاهش کلسترول بد خون شود. هر دو این موارد در نهایت بهبود عملکرد و سالمت قلب را درپی خواهد داشت.

۲- گردو سیســتم ایمنی بدن را تقویت کند. مواد معدنی مانند روی و منگنز و نیز ویتامین آ موجود در گردو می توانند باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن 
شوند. تحقیقات نشان داده است خطر ابتال به بیماری های عفونی و واگیر در افرادی که گردو مصرف می کنند کاهش می یابد.

۳- گردو دارای فیبر است و همین موضوع باعث کمک به حرکت مواد غذایی در روده ها می شود. فیبر همچنین می تواند باعث رشد و تکثیر میکروب های مفید 
دستگاه گوارش شود که مانع از اختالالت گوارشی در فرد می شود.

۴- یکی از خواص های ویژه گردو، کمک به سم زدایی بدن است. فیبر باالی گردو به کبد و کلیه ها در فرآیند طبیعی سم زدایی کمک می کند.
۵- منیزیوم، ویتامین E و اسید چرب امگا ۳ موجود در گردو به فرآیند مبارزه با التهابات بدن کمک می کند. همچنین مصرف مداوم 

گردو می تواند مانع از ابتال به بیماری های التهابی شود.
۶- گردو دارای سطح باالیی از ویتامین خانواده B است. شهرت این ویتامین ها به 
دلیل توانایی آن ها در افزایش متابولیسم )سوخت و ساز بدن( است. این بدان 
معناســت که مصرف گردو می تواند باعث افزایش مصرف کالری در زمان 
استراحت و تحرک شــود. همین امر نیز در نهایت منجر به کاهش وزن 

خواهد شد.
۷- گــردو دارای یــک آمینو اســید معروف بــه نــام ال آرجینین 
)L-arginine( اســت که باعث افزایش خون رسانی به پوست سر 
می شــود. افزایش خون رسانی به پوست ســر به صورت مستقیم در 

افزایش رشد مو و کاهش ریزش مو تاثیر گذار است.
۸- االجیک اسید که یک آنتی اکسیدان موجود در گردو است می تواند 

خطر ابتال به سرطان بخصوص سرطان سینه و روده را کاهش دهد.
۹- مصــرف گردو همچنیــن می تواند مانــع از پیری زودرس شــود. در بدن 
مولکول های ناپایداری به نــام رادیکال های آزاد وجود دارد کــه می تواند باعث 
ناپایداری شرایط بدن شود. همین امر در بلند مدت می تواند باعث آسیب به سلول ها، 
دی ان ای و پروتئین های بدن شود. با گذشت زمان مجموع این آسیب ها می تواند 
باعث پیری زود رس شــود. اما آنتی اکســیدان های قدرتمند موجود در گردو 

می تواند با رادیکال های آزاد مبارزه کند و مانع از وقوع این روند شود

خواص متعدد گردو برای سالمتی بدن
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متخصصان تغذیه معتقدند خوردن چهار عدد نارنگی در روز برای درمان دیابت و کاهش 
وزن مفید است.

بسیاری از پزشــکان معتقدند که هر فرد می تواند روزانه چهار عدد نارنگی میل کند که البته 
باید برای جذب همه فواید آن رگه های سفید نارنگی را هم بخورد.

به گفته پزشــکان این نوع مرکبات به طور کلی مفید و سالم هســتند؛ زیرا حاوی مقدار زیادی 
ویتامین C بوده و در مقابل مقدار کالری آن کم است.

در پاسخ به سوالی درباره تعداد نارنگی هایی که هر فرد می تواند در روز میل کند، یک 
متخصص تغذیه در مرکز ملی تحقیقات پزشــکی غدد درون ریز وزارت بهداشت 

روسیه می گوید: خوردن چهار نارنگی در روز بسیار مفید است.
کاترینا بورلیوا، یک متخصص دیگر تغذیه نیز گفت: نارنگی کالری کمی دارد 

و از این رو مصرف آن به کسانی که قصد کاهش وزن دارند، توصیه می شود.
بورلیوا توضیح داد: نارنگی حاوی مقدار نسبتاً زیادی ویتامین C، ویتامین های 

گروه B و A و همچنین کاروتن، کلسیم، منیزیم، فسفر و در کل حاوی حدود 
۱۰ تا ۱۵ ویتامین و مواد معدنی است.

او به لزوم خوردن رگه های سفید در مرکبات تاکید کرد و افزود: این فیبر ها به روند ساده 
جذب کربوهیدرات کمک می کنند که این فرآیند برای بیماران دیابتی بسیار مفید است.

بورلیوا گفت: افرادی که به بیماری های گوارشی و همچنین بیماری های آلرژیک مبتال 
هستند، نباید نارنگی و به طور کلی مرکبات مصرف کنند.

بر اساس تحقیقات جدید، تغذیه ممکن است تأثیر مستقیمی بر قدرت شناختی در سالهای بعد داشته باشد. یافته ها نشان می 
دهد مصرف پنیر به کاهش زوال شناختی کمک می کند.

محققان دانشگاه ایالتی آیووا داده های جمع آوری شده از ۱۷۸۷ فرد در رده سنی ۴۶ تا ۷۷ سال را در بریتانیا بررسی کردند.
این شرکت کنندگان در بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، پرسشنامه های را تکمیل کردند و سپس در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ 

و مجدداً ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، تحت دو ارزیابی مجدد قرار گرفتند.
شــرکت کنندگان در این ســواالت در مورد نوع غذای مصرفی شأن پاســخ دادند. محققان بعد از بررسی پاسخ شرکت 

کنندگان به نتایج زیر دست یافتند:
۱. نشان داده شد که پنیر محافظ ترین ماده غذایی در برابر مشکالت شناختی مرتبط با سن، حتی در اواخر عمر 

است.
۲. مشخص شد که مصرف هفتگی گوشت بره، و نه سایر گوشت های قرمز، باعث بهبود قدرت شناختی 

طوالنی مدت می شود.
۳. مصرف بیش از حد نمک بد است، اما فقط افرادی که در معرض ابتالء به بیماری آلزایمر هستند 

برای پیشگیری از مشکالت شناختی به مرور زمان می توانند در این مورد اغماض کنند.
محققان معتقدند انتخاب درست ماده غذایی می تواند از بیماری و زوال شناختی پیشگیری نماید.

فواید بی نظیر نارنگی برای دیابتی ها

پنیر در برابر مشکالت شناختی نقش حفاظتی دارد
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بازگشــت ارز حاصل از صادرات بــه چرخه اقتصاد 
کشــور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. یکی 
از راه های عالج بحران ارزی فعلی اینســت که ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشــور برگردد 
و مشخص باشــد که ما به ازای صادرات، کاال وارد 

کشور شده است.
در همین راستا بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت 
ثبت ســفارش ارز متقاضی به زودی آغاز می شود و 
واردات کاال توسط کسانی که ارز در خارج از کشور 

دارند، مجاز خواهد شد.
صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی 
داشته اند، می توانند مجوز واردات از محل تعهدات 
صادراتی خود بگیرند و کاالهــای با اولویت وزارت 

صمت را وارد کنند.
براســاس مصوبه جدیــد دولــت، صادرکنندگان 
می توانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده 
یا یک تأمین کننده کاال تهاتر، و از فردا برای واردات 

کاال اقدام کنند.
کاالهای اولویــت دار و ضروری مــورد نیاز مردم و 
مواد اولیه کارخانه ها در اولویت ثبت سفارش قرار 
دارند، فهرست کاالهای اولویت دار مشخص شده و 
صادرکنندگان می توانند با واردات این کاالها رفع 

تعهدات ارزی کنند.
تجربه واردات با ارز متقاضی در اوایل دهه 70 و ۹۱ 
نشــان داد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز می 
شــود. با توجه به اینکه در آن سالها بازار ارز به این 

حد متشنج نبود.

هدف از این اقدام اینســت که تعهدات ارزی انجام 
شود و واردات در مقابل صادرات به قوت قبل انجام 
گیرد اما این بار با هدف واردات مواد اولیه موردنیاز 

کارخانجات و قطعات و تجهیزات موردنیاز.
 این تصمیم به این معنیست که ارزی که از کشور 
خارج شده با کاالهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی 

است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
اگرچه به دلیل معطلی بــرای تخصیص ارز به مواد 
اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات 
کشور خوابیده و تولید در بسیاری از کارخانجات با 
مشکل مواجه شده است اما نباید از تبعات احتمالی 
آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و ضربه هایی که 
احتماال به بازار ارز وارد می کند که متعاقبا خود می 
تواند باعث ضربه سنگین تر مجدد به تولیدکنندگان 

شود غافل شد.
هر چند هدف دولت تســهیل تولید و رفع تعهدات 
ارزی اســت اما اگر نظام کنترلی دقیق و شــرایط 
الزم مهیا نباشد و زیرساخت های الزم ایجاد نشود 
می تواند منجر به ضربه به تولید، فســاد و رانت و 

گسترش قاچاق در کشور شود.
ــادرات  ــل ص ــعه واردات در مقاب ــه توس ــر ب ــن ام ای
ــه تســهیل ترخیــص  ــد و منجــر ب ــی کن کمــک م
کاالهــای دپــو شــده از گمــرک خواهــد شــد.  ایــن 
شــیوه واردات بــدون انتقــال ارز می توانــد تــا حدود 
ــه تســریع در ترخیــص کاالهایــی  زیــادی منجــر ب
شــوند کــه ماه هاســت در گمــرکات و بنــادر معطــل 
تخصیــص ارز و ترخیص هســتند و بعضــاً در معرض 

فســاد قــرار دارنــد و عمــده آنهــا کاالهــای اساســی 
ماننــد روغــن و برنج یــا مــواد اولیــه تولید هســتند. 
ــوب کاال در  ــدت رس ــد به ش ــوع می توان ــن موض ای
ــاری  ــادالت تج ــرعت مب ــش و س ــرک را کاه گم
کشــور را افزایــش دهــد و اگر ایــن مصوبــه همچون 
ــرات  ــار تغیی ــرا دچ ــی در اج ــات قبل برخــی مصوب
ــای رسوب شــده در  ــی از کاال ه نشــود، حجــم باالی

گمــرک، ســریع ترخیــص خواهنــد شــد
اما از طرفی دیگر تصمیمات جدیـد دولت در زمینه 
واردات کاال از محـل صادرات و همچنیـن واردات از 
محـل ارز متقاضی تقاضـای ارز  را در بازار به شـدت 
باال می بـرد و در شـرایطی کـه امکان عرضـه وجود 
نـدارد مـی توانـد بـه صعـود قیمـت ارز، بـروز تورم 
بیشـتر و فقـر عمومی منجـر شـود. ضمـن اینکه با 
صعود افسارگسـیخته نـرخ ارز و بروز پدیـده قاچاق 

مـی تواند بـه تولید کشـور ضربـه وارد کند.
آنچه مسلم است افراد مدعی ارز متقاضی باید حتما 
مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند و حساب های 
آنها بررسی شــود. منشــاء ارز متقاضی باید حتما 
مشخص و شــفاف باشــد تا منجر به تخلف و سوء 

استفاده احتمالی نشود.
شفافیت منشاء تأمین ارز موضوعی بسیار مهم است 
که اگر نادیده گرفته شود تبعات آن می تواند دامن 

گیر اقتصاد کشور شود.
این سیاست می تواند به قاچاقچیان ارز و کاال اجازه 
فعالیت دهــد. بنابراین سیاســت کنترلی و نظارتی 

حساب شده و شدیدی را می طلبد.

دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، نائب رئیس  هیات 
مدیره انجمن علوم و فناوری غالت ایران

ارز   متقاضی 
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در نشســت خبری جدیدترین گزارش ارائه شــده 
توسط مدیرعامل شرکت مارگارین حاکی است این 
شرکت در سال مالی ۲۰۲۰، رضایت ۹۹٫۹۶ درصدی 
مشتریان از محصوالت خریداری شده روغنی آفتاب 

را کسب کرده است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، حسن خلخالی 
مدیرعامل شرکت مارگارین در نشست خبری آنالین 
با خبرنگاران، استاندارد بودن، کیفیت باال و آگاهی 
کامل مشتریان از محصوالت و نحوه استفاده از آنها 
را سه فاکتور اصلی رضایت مشتریان این محصوالت 

برشمردو اظهار داشــت: رضایت مندی 
مشتری جوهره موفقیت در جهان رقابتی 
تجارت امروز اســت و بر همین اساس در 
دوره مدیریت جدید، با طراحی و تدوین 
استراتژی های نو، شاهد رشد قابل توجه 
میزان رضایت مشتریان شرکت مارگارین 

هستیم.
وی با تاکید بر اینکه شــرکت مارگارین 
با کســب مجوزهای قانونی از ســازمان 
های مربوطه خدمــات قابل توجهی را به 
مشــتریان ارائه می دهد، اظهارداشــت: 
فرایند مشــتری مداری در این شــرکت 
در حــوزه صنعتی به گونه ای اســت که 
مشتریان نوع روغن مورد نیاز و محصوالت 
تخصصی خود را به شرکت اعالم می کنند، 
واحد تحقیق و توسعه به همراه آزمایشگاه 
کنترل کیفیت، با استخراج فرمول جدید،  
نمونه محصول جدید مورد نیاز را تولید و 
به مشتری ارائه می کنند، در صورت تایید 

مشتری، تولید اختصاصی روغن آغاز می شود.
خلخالی تولید انواع روغن های صاف معمولی، ویژه 
قنادی ها، کره گیاهی، روغن سرخ کردنی ویژه صنف 
و صنعت، روغن ســویا ویژه صنف و صنعت، روغن 
دان قنادی را از جمله محصوالت تولیدی شــرکت 
مارگارین در حوزه صنف و صنعت برشمرد و یادآور 
شد: این شــرکت در حوزه های خانوار محصوالت 
روغن آفتابگــردان خالص )ویتامینــه(  در ۳ وزن 
مختلف، روغن سرخ کردنی )ویژه( در ۳ وزن مختلف، 
روغن نیمه جامد )اُمگا ( ، روغن سرخ کردنی )شفاف( 
در ۲ وزن مختلف، روغن کانوال )کلزا( و )ویتامینه ( 

در ۲ وزن مختلف تولید می کند.
انتخاب مارگارین بعنوان برترین شــرکت تولیدی 

روغن نباتی حوزه صنف و صنعت کشور
مدیرعامل مارگارین در ادامه با اشاره به میزان تولید 
صورت گرفته در سال مالی ۲۰۲۰ )دی ماه ۹۸ الی 
مهرماه ۹۹( افزود: شــرکت مارگارین از دیماه ۹۸ 
لغایت پایان مهرماه ۹۹ ، در حــوزه خانوار ۳۹ هزار 
۷۳۱ تن روغن و در حــوزه صنف و صنعت نیز ، ۶۷ 
هزار ۳۵۵ تن روغن تولید کرده اســت ، در مجموع 
شرکت مارگارین در حوزه خانوار و صنف و صنعت، 
۱۰۷ هزار و ۸۶ تن روغن در انواع مختلف تولید کرده 
است که در ماه های شهریور و مهر سال جاری هیچ 

گونه شکایتی در این حوزه ثبت نشده است. 
همچنین در این نشست، مرتضی پورقناد مدیر ارشد 
فروش و بازاریابی شرکت مارگارین در ادامه یادآور 
شد: شرکت مارگارین در مهرماه سال جاری با کسب 
۸/۱ درصد سهم بازار و در مجموع سال مالی ۲۰۲۰ 
)۱۰ ماهه اخیر( با مجموع ۱۴٫۲ درصد از سهم بازار، 
بعنوان برترین شــرکت تولیدی روغن نباتی حوزه 

صنف و صنعت کشور انتخاب شد.
وی تأکید کرد:در حوزه تولید روغن نباتی به صورت 
فله نیز ، شرکت مارگارین با کسب ۱۷ درصد از سهم 
بازار و با اختالف چشم گیر از سایر رقبا، عنوان برترین 

تولید کننده روغن کشور را کسب کرده است.
پورقناد گفت: نکته قابل توجه اینکه با بررسی های 

انجام شده به نسبت میزان تماس دریافتی از حوزه 
مشــتریان، محصوالت تولید شــده روغن آفتاب ، 
رضایت بیش از ۹۹٫۹۶ درصد مشتریان و خریداران 
را کسب کرده که درصد مرجوعی کاال ۰۰٫۰۴ )چهار 

صدم درصد( بسیار پایین است. 
مدیرارشــد فروش و بازاریابی مارگارین خاطرنشان 
کرد: در واقع این میــزان باالی رضایتمندی، منجر 
به فروش بیشــتر محصوالت روغن آفتاب شده که 
افزایش باالی تولید و در نهایت اشتغال زایی مستقیم 
و غیر مستقیم که یکی از اوامر مقام معظم رهبری به 
مدیران بخش خصوصی و دولتی کشور 

است، را دنبال داشته است.
در ادامــه نشســت، حســن خلخالی 
عضوهیات مدیره انجمن صنفی روغن 
نباتی ایران گفت: در شرکت مارگارین 
توجه بــه نیازها وانتظارات مشــتریان 
وکســب رضایت آنهــا جایگاهی مهم 
وحیاتی در پیشــبرد اهداف شــرکت 
دارد، لذا مدیریت ارتباط با مشــتریان 
در برقراری ارتباطی سازنده بین تولید 
کننده ومصرف کننــده و حفظ جایگاه 
برند و سهم مشتری اثربخش خواهد بود.
گام بزرگ شرکات مارگارین در راستای 
عمل به نسخه بی بدیل اقتصاد مقاومتی
مدیرعامل شــرکت مارگارین در ادامه 
تصریح کرد: عملکرد هر کسب وکار به 
موفقیت آن در حفظ مشتریان با ارزش 
در دراز مدت بستگی خواهد داشت، در 
بازار رقابتی امروز ، شرکت ها نه تنها باید 
به دنبال جذب مشتریان جدید برای ارائه محصوالت 
وخدماتشان باشند بلکه حفظ ونگهداری مشتریان 
قبلی و برقراری روابط مستحکم با آن ها نیز باید مورد 

توجه مدیران قرار گیرد.
به گفته خلخالی، در این زمانه سرنوشت ساز که همت 
ورزیدن برای ترویج فرهنگ کارآفرینی، تداوم تولید 
و تشویق همگان به مصرف محصوالت داخلی عزمی 
پوالدین می طلبد، شــرکت مارگاریــن با طراحی و 
تدوین راهکارهای تامین روغن و تولید مداوم ، حضور 
در سنگر اقتصادی را به نمایش گذاشته و گامی بزرگ 
در راستای عمل به نسخه بی بدیل اقتصاد مقاومتی و 
با هدف عبور کشور از گردنه های سخت و دشوار پیش 

رو برداشته است.

مدیرعامل شرکت مارگارین عنوان کرد: 
یان هستیم شاهد رشد قابل توجه میزان رضایت مشتر
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مقدمه
ســبوس عبــارت اســت؛ از پوســته گنــدم، جــو یــا 
ــک  ــن B، E، پانتوتنی ــار از ویتامی ــه سرش ــج ک برن
اســید، آهــن، منیزیــوم، پتاســیم، ســلنیوم و ... 
ــي  ــل داراي ارزش غذای ــن دلی ــه همی ــد. ب مي باش
ــبوس دار،  ــج س ــرف برن ــت. مص ــي اس ــیار باالی بس
نــان، آرد و محصــوالت ســبوس دار مي توانــد؛ 
ــه اي انســان را برطــرف  ــاي تغذی بســیاري از نیازه

ــد. نمای

فواید سبوس
ــوالت  ــج و محص ــان و برن ــود در ن ــبوس موج  س
ســبوس دار بــراي دســتگاه گــوارش و رفــع 
ــاال و  ــون ب ــي خ ــت، چرب ــد یبوس ــکالتي مانن مش
اضافــه وزن مفیــد اســت. بهترین خاصیت ســبوس 
بــه فیبــر آن بــر مي گــردد کــه مصــرف متوالــي آن 
از یبوســت و در نتیجــه چاقــي پیشــگیري مي کند. 
حســن دیگــر ســبوس، القــاي حس ســیري اســت؛ 
ــه  ــالت تصفی ــالت ســبوس دار بیشــتر از غ ــرا غ زی
ــد و آب  ــي مي مان ــوارش باق ــتگاه گ ــده در دس ش
ــتري  ــیري بیش ــاس س ــرد و احس ــود مي گی ــه خ ب
بــه فــرد مي دهــد. فایــده ي دیگــر ســبوس کاهــش 
جــذب کلســترول اســت؛ کــه باعــث کاهــش چربي 
ــاي  ــروز بیماریه ــتقیم از ب ــده و غیرمس ــون ش خ
قلبي-عروقــي پیشــگیري مي کنــد. ســبوس 
۱۸-۱۵% کلســترول خــون را پاییــن مــي آورد؛ 
مثــاًل فــردي کــه کلســترول ۲۲۰ دارد؛ اگــر 

ــد،  ــرف کن ــبوس دار مص ــوالت س ــه محص روزان
ــد  ــي ح ــر ۲۰۰ یعن ــه زی ــن کلســترول ب ای

ــد  ــذب قن ــبوس ج ــد. س ــي مي رس طبیع
ــال  ــه ي ابت ــد و زمین ــم مي کن ــز ک را نی

ــن  ــد. ای ــت را کاهــش مي ده ــه دیاب ب
ــر فشــار خــون  ــاده غیرمســتقیم ب م

ــه  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــر دارد؛  ب تاثی
کاهــش وزن و کاهــش چربــي 
ــد باعــث کاهــش  خــون مي توان
فشــارخون نیــز شــود؛ امــا 
مســتقیماً در درمــان فشــار 

ــر و  ــدن بهت ــن جوی ــت؛ در ضم ــر نیس ــون موث خ
ــد اســت. ــا مفی ــراي دندانه ــز ب بیشــتر ســبوس نی

مواد مغذي سبوس
ــود   ــبوس، وج ــودن س ــذي ب ــي مغ ــل اصل دلی
ویتامین هــاي گــروه B اســت؛ وقتــي ســبوس 
غــالت جــدا مي شــود ویتامین هــاي B1 یــا 
ــم  ــن در آن ک ــین و بیوتی ــا نیاس ــن، B3 ی تیامی
ــدون  ــا نانهــاي ســفید و محصــوالت ب مي شــود؛ ام
ــوند؛  ــي مي ش ــر تلق ــاظ فقی ــن لح ــبوس از ای س
ــي  ــواد معدن ــواع م بعــالوه در غــالت ســبوس دار ان
مثــل آهــن، منیزیــوم، کلســیم و فســفر نیــز وجود 
دارد و وجــود فیبــر در ســبوس غــالت جــذب ایــن 
ــیم را  ــن و کلس ــوص آه ــه خص ــي ب ــواد معدن م
ــر  ــف از نظ ــالت مختل ــبوس غ ــد. س ــن میکن تامی
ــن  ــد، بهتری ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــي ب ارزش غذایس

ــت.  ــود اس ــو موج ــدم و ج ــبوس در گن س

خواص دارویي سبوس گندم
ــوان از  ــدم مي ت ــبوس گن ــه س ــرف روزان ــا مص ب
ابتــال بــه بیماري هــاي پوکــي اســتخوان، یبوســت، 

اختــالالت روده ي بــزرگ، 
 ، نــي کم خو

بــي خــون،  قــي، چر چا
 ، ه د و ر ن  طا ســر
- قلبــي ي  ي هــا ر بیما
ــاب  ــف اعص ــي و ضع عروق

پیشــگیري کــرد. ســبوس از ریــزش مــو و 
ســفید شــدن زود هنــگام مــوي ســر جلوگیــري و 
باعــث شــادابي و طــراوت پوســت مي شــود. فیبــر 
موجــود در ســبوس موجــب مي شــود هضــم مــواد 
نشاســته اي بــا ســرعت کمتــري انجــام شــده و در 
ــه میــزان کمتــري  ــه آهســتگي و ب نتیجــه قنــد ب
ــد  ــاره قن ــن یکب ــاال رفت ــده و از ب ــون ش وارد خ
ــتم  ــم سیس ــد. در تنظی ــري مي کن ــون جلوگی خ
گــوارش و رفــع یبوســت هیــچ مــاده اي بــا قــدرت 
ســبوس برابــري نمي کنــد. ســبوس باعــث رانــش 
مدفــوع در طــول لولهرهــاي روده ي کوچــک و 
ــا  ــزرگ شــده و تحــرکات موجــي شــکل روده ه ب
را تقویــت مي کنــد و در نهایــت برطرف کننــده 
یبوســت اســت. ســبوس گنــدم از بیشــتر امــالح و 
ــدن برخــوردار اســت  ــاز ب ــورد نی ــاي م ویتامین ه
ــیردهي  ــارداري و ش ــرف آن در دوران ب ــذا مص ل
بــه مــادران توصیــه مي شــود و چنانچــه بــه 
طــور مــداوم مصــرف شــود عامــل افزایــش قــد در 

کــودکان و نوجوانــان نیــز خواهــد شــد.
بـــه همیـــن دلیـــل گـــروه صنعتـــي نجاتـــي 
ـــبوس دار  ـــوالت س ـــد محص ـــا تولی ـــا( ب )آنات
ـــتیو  ـــکویتهاي دایجس ـــامل یبس ـــوع ش متن
ســـاده)با نـــام تجـــاری تکـــس (، 
ــاری پامبیـــک(  ــام تجـ شـــکالتي)با نـ
، کرمدار)بانـــام تجـــاری وســـاده (، 
ــام  ــا نـ ــد ) بـ ــدون قنـ ــتیو بـ دایجسـ
ـــو و  ـــوالت پیل ـــم( ،و محص ـــاری تای تج
ـــي در  جـــت توانســـته اســـت؛ گام بزرگ
راســـتاي ارتقـــاي ســـطح ســـالمت 

مصرف کننـــدگان بـــردارد. 

 سبوس و محصوالت سبوس دار
 مریم فتحي

کارشناس ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست
و کارشناس شیمیایی آزمایشگاه گروه صنعتی نجاتی - آناتا
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