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سرمقاله

نقش نوآوری و پژوهش در تولید
بسمهتعالی

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.

سید مصطفی هاشمی طبا
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ا خبار
دکتر امیرمحمد مرتضویان
سرپرست انستیتو تحقیقات
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
غذایی را به عنوان سرپرست انستیتو تحقیقات
تغذیهای و صنایع غذایی کشور و سرپرست دانشکده
علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه منصوب کرد.

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
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دکتر سید امیرمحمد مرتضویان از دانشمندان یک
درصد برتر پراستناد جهان و همچنین برگزیده
حقیقی و رتبه اول جشنواره علوم پزشکی رازی
(سال )۱۳۹۱و پژوهشگر برگزیده جشنواره ابوریحان
و مخترع برتر این جشنواره نیز بوده است.
پیش از این دکتر جالل الدین میرزای رزاز مسئولیت
ریاست انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی
کشور و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی را بر
عهده داشت.

کنندگانونمایندگیهایعرضهموردرصدقرارگیرد.
به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز ،به نقل از
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،
با توجه به اخبار و گزارشات واصله در مورد نحوه
توزیع روغن خوراکی ،جلسهای به ریاست معاون
وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولید کنندگان و با حضور نمایندگان شرکتهای
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
قانون است .لذا باید رفتار همه عوامل فروش و
توزیع کنندگان و نمایندگیهای 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 عوامل پخش با واحدهای اصلی بوده و حتماً
میبایست کنترلهای الزم در این خصوص توسط
این شرکتها صورت گیرد.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

وی ضمن بیان روند نظارت و بازرسیهای انجام شده
بر حسن توزیع روغن خوراکی شرکتهای پخش و
توزیع کنندگان مواد غذایی و پروندههای تخلفاتی
متشکله در خصوص توزیع خارج از شبکه روغن
خوراکی ،تاکید کرد :مطابق دستورالعمل ابالغ شده
این سازمان ،سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
استان و بازرسان اصناف موظفند ،ضمن برنامه
ریزی مناسب و انجام بازرسیهای 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
یارانهای و کاالهای اساسی همچنان با جدیت و با
استفاده از توان و ظرفیت تمامی دستگاههای نظارتی
در حال پیگیری بوده و تاکنون پروندههایی نیز برای
متخلفان تشکیل شده است اما انتظار داریم با خود
کنترلی شبکه فروش ،شاهد بروز تخلفاتی از این
قبیلنباشیم.
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
تخلفات ،برخورد قانونی کنند و مردم میتوانند
تخلفات مشاهده شده را از طریق تلفن  ۱۲۴سازمان
حمایت و سازمانهای صمت استانها گزارش کنند.
در ادامه این جلسه ،شرکتهای 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 میشود
اما بعضاً تخلفاتی از سوی برخی عوامل فروش صورت
میپذیرد که بایستی با آن برخورد شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج
کــشــور :تامین برنج منتظر
همکاری وزارت بهداشت و سازمان
استاندارد
Food Industry Magazine
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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
برنجهای درجه یک خارجی و گرانی ارز باید به فکر
جایگزینی آن باشیم.
وی ادامه داد :ما از مسئوالن درخواست کردیم
که به آنها اجازه واردات برنجهای پر محصول
و ارزانتر از منابع جدید بدهند.
کشــاورز بیــان اینکــه بــا درخواســت مــا
جلس ـهای در وزارت صعــت ،معــدن و تجــارت
بــا حضــور مســئوالن مربوطــه برگــزار شــد،
افــزود :در ایــن جلســه دســتورات الزم بــرای
اجرایــی شــدن پیشــنهاد مــا بــرای واردات
برنــج پرمحصــول و ارزان داده شــد ،امــا تــا
امــروز دســتگاههای مربوطــه اقدامــی انجــام
نداد هانــد.
وی دستگاههای که تامین ذخایر برنجهای وارداتی
منتظر آنها هستند را وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و سازمان استاندارد عنوان کرد.
به گفته کشاورز؛ اگر دستگاههای عنوان شده هر
چه سریعتر همکاری خود را برای واردات برنج آغاز
نکنند با کسری  ۵۰درصدی ذخایر برنج وارداتی
روبه رو خواهیم شد.
وی توضیح داد :در حال حاضر واردات برنجهای
درجه یک از منابع سنتی گران تمام میشود و
قیمت آن تفاوتی با قیمت برنج درجه یک داخلی
نخواهد داشت.
به اعتقاد کشاورز؛ بخش عمدهای از مردم برنج
خارجی را به دلیل قیمت پایینتر نسبت به برنج
داخلی مصرف میکنند که با افزایش قیمت آن از
سبد غذایی این قشر خارج میشود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در واکنش
به خبر متروکه شدن بخشی از برنجهای واردتی
مانده در گمرک گفت :این خبر مورد تائید ما
نیست چراکه گزارشهای انجمن نشان میدهد
ترخیص انجام شده است.
کشاورز یادآور شد :پس از ورود معاون اول رئیس
جمهور به موضوع برنجهای رسوبی در گمرک
ترخیص انجام شده و در حال حاضر در این زمینه
مشکلی وجود ندارد.
برخی از رسانهها خبر دادهاند که  ۴۰هزار تن
از دو قلم کاالی اساسی (برنج و دانه سویا)
در آستانه اعمال مقررات متروکه و تحویل به
سازمان اموال تملیکی قرار دارند.

اخبار

عضو شـــورای ملی زعفران:
کاهش تعرفه صادرات زعفران
راهی برای ارزآوری بیشتر

حسینی گفت :تعرفه صادرات زعفران ایرانی به
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 تشکلها قرار
دهد تا آنها بتوانند برنامه ریزی مدونی برای آینده
داشته باشند.
او با انتقاد از تعلل گمرک در اعالم آمار صادرات
افزود :با وجود آنکه گمرک آمار به روز را اعالم
نمیکند ،آمار دقیقی از میزان صادرات نداریم.
حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ  ۱۶میلیون
تومان است
حسینی از ثبات قیمت طالی سرخ طی  ۲ماه
گذشته در بازار خبر داد و گفت :در حال حاضر
حداقل قیمت هر کیلو زعفران  ۸میلیون تومان و
حداکثر  ۱۶میلیون تومان است.
عضو شورای ملی زعفران آینده بازار را در گرو
صادرات دانست و افزود :رونق بازار زعفران به
صادرات بستگی دارد.
او با تاکید بر این مسئله که تعامل بخش دولتی و
خصوصی ،حفظ رونق صادرات را بههمراه دارد ،بیان
کرد :ارائه آمار اشتباه ،تولیدکننده و صادرکننده را
گمراه میکند و بنابر اعتقاد بخش خصوصی،
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  ۲بازار هدف اصلی
باالست و سالهاست که بر کاهش تعرفه صادرات
تاکید میکنیم ،اما مسئوالن به این موضوع بی
توجه بودهاند.

اخبار
حسینی در پایان تصریح کرد :تعرفه صادرات
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.
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مدیر عامل اتحادیه تعاونی لبنی با اشاره به اینکه
صنعت لبنیات تعریفی ندارد ،بیان کرد :گرچه
تولیدکنندگان در تالش هستند که روی پای خود
بایستند ،اما دولتمردان نگاه چندانی به تولید ندارند.
ظفری در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات
محصوالت لبنی تصریح کرد :علی رغم تمامی
مشکالت سد راه تولید ۶۰ ،تا  ۷۰درصد سالهای
قبل محصوالت لبنی صادر شده است که با این
وجود نمیتوان گفت رشد صادرات داشتهایم ،چرا
که مقداری صادرات افت کرده است.

مدیرعاملاتحادیهتعاونیهای
لبنی:صادراتمحصوالتلبنی
 ۷۰درصد سالهای گذشته است

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی:
افزایش مصرف نان درجامعه

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت :این روزها که
قیمت برخی کاالهای اساسی افزایش پیدا کرده،
مصرف نان در جامعه نیز توسط اقشار ضعیف
بیشتر شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیژن نوروز مقدم
آبکنار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی  ،درباره فعالیت
واحدهای صنفی در محدودیتهای کرونایی اظهار
کرد :ساعت آغاز کار نانوایان در محلههای مختلف،
متفاوت است و بسته به تقاضایی که در این مکانها
وجود دارد ،از  ۵تا  ۸صبح آغاز به کار میکنند.
وی افزود :طبق اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا،
نانوایان سنتی باید واحدهای خود را تا ساعت ۲۰
تعطیل کنند تا متقاضیان از ساعت  ۲۱که طرح
محدودیت تردد آغاز میشود ،جهت خرید نان یا
موارد دیگر از خانه خارج نشوند.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی بیان کرد :روزهای
ابتدایی که محدودیتهای جدید کرونایی اعمال
شده بود ،در ساعتهای پایانی فعالیت نانوایان
شاهد حضور حجمه مردم در صف نانواییها بودیم،
اما گذشت چند روز و عادی شدن این روال ،مردم
برای خرید نان زمان بندی کردند.
نوروز مقدم ادامه داد :نان را میتوان به عنوان
مهمترین مواد غذایی بین خانوارهای ایرانی بر

مــعــاون موسسه تحقیقات
اصـــــــاح و تــهــیــه بـــذر
چغندر:سرانه مصرف شکر در ایران
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 نفر ۳۰کیلوگرم بوده که بیش از
استاندارد جهانی است.
به گزارش ایرنا؛ اباذر رجبی افزود :طبق توصیه
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باید
این سرانه مصرف شکر در کشور به  ۲۳کیلوگرم
کاهش یابد.
وی ادامه داد :نیاز ساالنه شکر در کشور حدود ۲
میلیون و  ۱۰۰تا  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار 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
 ۹۶هزار و  ۵۰۰هکتار 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  ۶۶۰هزار تن شکر نیز از نیشکر در داخل
کشور تولید و تامین شود.
وی ادامه داد :مابقی نیاز کشور نیز از طریق واردات
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ظفری گفت :علیرغم تمامی مشکالت پیش روی
تولید ۷۰ ،درصد سالهای گذشته به بازارهای
هدف محصوالت لبنی صادر شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی احسان
ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای لبنی ،درباره
آخرین جزئیات توزیع شیر مدارس اظهار کرد :در
سال گذشته قرار شد شیر مدرسه در  ۸استان
کمتر برخوردار توزیع شود ،به همین خاطر دولت
باید منابعی را به این امر تخصیص میداد.
او افزود :در ابتدا قرار شد اتحادیه لبنی با کارخانهها
قراردادی منعقد کند تا شیر در  ۸استان 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
میکنند .بنابر آخرین آمار تنها در  ۲تا  ۳نوبت
توزیع صورت گرفته است.
ظفری با بیان اینکه آموزش و پرورش مطالبات
کارخانهها را که مربوط به سال گذشته است ،هنوز
پرداخت نکرده است ،گفت :چندین سال است که
وزارت آموزش و پرورش بودجه توزیع شیر مدارس
را میگیرد ،اما گویا در بخشهای دیگر تغذیه
استفاده میکند.
حداکثر نرخ خرید هر کیلو شیر خام از دامدار ۵
هزار و  ۱۰۰تومان
این مقام مسئول قیمت کنونی خرید هر کیلو
شیرخام را  ۴هزار و  ۸۰۰تا  ۵هزار و  ۱۰۰تومان
اعالم کرد.

شمرد به طوری که با افزایش قیمت برخی کاالهای
اساسی در بازار ،تقاضا به نان افزایش پیدا میکند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر نیز با همین موضوع
مواجه هستیم یعنی این روزها که قیمت کاالهایی
همچون برنج ،مرغ ،حبوبات و… افزایش یافته است،
تقاضا به نان در جامعه نیز افزایش پیدا کرده است.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

تامین می شود که امسال میزان واردات شکر به
کشور تاکنون  ۹۸۵هزارتن 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  ۹۸میزان شکر تولیدی ما از چغندرقند
 ۵۱۱هزار تن و از نیشکر  ۴۱۵هزار 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
شکر اشاره کرد و گفت :ما در سال  ۹۶برای
نخستین بار موفق به خودکفایی در تولید شکر با
 ۲میلیون و  ۱۵هزار تن شدیم ،اما مشکالتی از
جمله سیل که منجر به زیر آب رفتن نیشکر شد
از علل کاهش تولید این محصول در  ۲سال 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  ۹۶برسیم.
رجبی گفت :همچنین با برنامه ریزی های صورت
گرفته در سال جاری ،سطح زیر کشت چغندرقند
پاییزه برای نخستین بار به  ۲۶هزار هکتار رسید و
پیش بینی می شود از این سطح در سال  ۱۴۰۰به
رکورد تولید یک میلیون و  ۳۰۰تا یک میلیون و
 ۴۰۰هزار تن چغندر دست یابیم.
وی با بیان اینکه پیش از این میزان تولید ریشه
در کشت پاییزه چغندرقند حداکثر یک میلیون و
 ۱۰۰هزار تن بوده عنوان کرد :رسیدن به تولید یک
میلیون و  ۳۰۰هزار تا یک میلیون و  ۴۰۰هزار 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
 ۲۵۰هزار تا  ۳۰۰هزار 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
ارزیابی سازگاری ارقام ایرانی را در کشورهایی از
جمله سوریه ،سودان ،چین ،رومانی ،روسیه و ترکیه
انجام داده ایم که به نتایج خوبی نیز دست یافته ایم.
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مــعــاون بــازرســی و نظارت
ســازمــان صنعت ،مــعــدن و
تجارت :قیمت تخم مرغ در روزهای
آینده کاهش مییابد

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) اظهار کرد :رصد تولید تخم مرغ
و عرضه در خرده فروشی تا رسیدن به قیمت
های مصوب ادامه خواهد یافت و توزیع تخم مرغ
از طریق شبکههای توزیعی شامل فروشگاههای
مصرف و زنجیره ای ،میادین میوه و تره بار ،اصناف
و اتحادیههای مرتبط انجام خواهد شد .با توجه به
تولید مطلوب این کاال شاهد کاهش قیمتها در
روزهای آینده خواهیم بود.
به گزارش ایسنا ،سعید محمدیپور با اشاره به
برگزاری چهل و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم
بازار استان تهران ،اظهار کرد :در این جلسه مصوب
شد عرضه تخم مرغ در سطح خرده فروشی با
قیمت مصوب ادامه پیدا کند .همچنین با توجه
به ثبات بازار مرغ گرم در سطح شهر تهران ،مقرر
شد مازاد تولید و موجودی درسطح شهرستانهای
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.
همچنین به گفته این مقام مسئول در جلسه
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.
اخیرا سازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
استان تهران اعالم کرد که با سهمیه داران و
فروشگاههای زنجیرهای که خارج از عرضه شبکه
مرغ ،به بهانه فروش قطعهبندی مرغ ،آن را باالتر
از نرخ مصوب میفروشند برخورد میشود و در
صورت تداوم روند قطعه بندی و فروش با نرخ
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جدید در فروشگاه های زنجیرهای ،عرضه این
محصول در این مراکز قطع میشود.
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 قیمتها است.
از اوایل آذر ماه قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده
فروشیهای سطح شهر تهران به بیش از ۳۰
هزار تومان رسید .این در حالیست که اواخر مهر
ماه کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر
کیلوگرم مرغ گرم را  ۲۰هزار و  ۴۰۰تومان تصویب
کرده بود .در نهایت مقرر شد برای تنظیم بازار این
محصول ،مرغ منجمد به قیمت هر کیلو  ۱۵هزار
تومان در فروشگاههای زنجیرهای ،میادین میوه و
تره بار و واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ و مرغ
گرم به قیمت کیلویی  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان در
میدان اصلی و اقماری میوه و تره باره شهرداری
توزیع شود و سهم استان تهران روزانه تا سقف
 ٣٠٠تن مرغ گرم تعیین شده است .در نهایت با
آغاز هفته جاری قیمت مرغ در خرده فروشی های
سطح شهر تهران به  ۲۲تا  ۲۴هزار و ۹۰۰تومان
رسید.
همچنین با وجود اینکه بر اساس مصوبه ستاد
تنظیم بازار باید قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰
عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره
سرد حداکثر  ۳۱هزارتومان باشد ،در هفتههای
گذشته این محصول گرانتر از نرخ مصوب عرضه
شده است.

سخنگوی گمرک :صــادرات
زعفران به ارزش  ۱۱۸میلیون
دالر در هشت ماه نخست سال

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

اخبار

رییس اتــاق اصناف ایــران:
صنف آجیل و خشکبار مجاز به
فعالیت در شهرهای قرمز شدند

رییس اتاق اصناف ایران گفت :بر اساس
پیگیریهای انجام شده با وزارت بهداشت ،صنف
آجیل و خشکبار به گرو ه شغلی یک اضافه شد
و از این پس مجاز به فعالیت در شهرهای قرمز
هستند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی،
به نقل از اتاق اصناف ایران ،سعید ممبینی با
بیان اینکه صنف آجیل و خشکبار به بند ۷
گرو ه شغلی یک( ،مراکز تولید ،نگهداری ،توزیع
و فروش محصوالت غذایی و خدمات وابسته)
اضافه شده است ،اظهار داشت :چندی پیش
ی با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
طی رایزن 
پزشکی و کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،درخواست
اضافه شدن صنف قنادی ،شیرینی فروشی ،کافه
قنادی و آجیل و خشکبار به گروه شغلی یک
مطرح شد که در روزهای گذشته مجوز فعالیت
صنف قنادی ،شیرینی فروشی و کافه قنادی
صادر شد و در ادامه با رایزنیهای مجدد آجیل
وخشکبار هم به این گروه اضافه شدند.
وی تصریح کرد :فعالیت صنف آجیل و خشکبار
در تمامی شهرستانها با وضعیت قرمز ،نارنجی و
زرد بالمانع است.
ممبینی تصریح کرد :پیگیریهای اتاق اصناف
ایران برای بازبینی فهرست گروههای شغلی بر
اساس اولویت دو محور سالمت و ضرورت فعالیت
مشاغل صنفی در جامعه انجام میشود.
ویروس کرونا از اسفندماه سال  ۹۸در ایران
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  ۱۰برابر،
ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعمل های

جدیدی را برای آن از آذرماه جاری اعالم کرده
که شامل تعطیلی دو هفته ای در مناطق قرمز
و اعمال محدودیت در شهرهای نارنجی و زرد
است.
اصناف در این مدت در چهار گروه شغلی تقسیم
شدند و اصنافی که نیازهای روزمره شهروندان را
تامین میکنند در گروه نخست جای گرفتهاند
که اجازه فعالیت در مناطق قرمز را دارند و
تغییراتی نیز در دستهبندیهای اصناف انجام
شده است.
تعداد مشاغل گروه اول افزایش پیدا کرده که
بر اساس آن ،تعمیرات لوازم خانگی ،یدکی و
واحدهای خدماتی اجازه فعالیت در روزهایی
اعمال محدودیت را دارند.

وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت :تهاتــر ارزی موجــب
افزایش صادرات شد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :تهاتر ارزی
صادرکنندگان و واردکنندگان منجر به افزایش
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 گفتوگوی 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
شورایگفتوگو،گفت:خوشبختانهاینامرباحمایت
رئیس جمهوری اتفاق افتاد و با اجرایی شدن آن در
همین دوماهه شاهد افزایش صادرات بودیم.
رزم حسینی همچنین توضیحاتی درباره عملکرد
سامانه جامع تجارت و رشد اقتصادی واحدهای
صنعتی مختلف ارائه کرد.
طبق توضیحات وی ،در حال حاضر در  ۴۰رشته
مختلفصنعتیشاهدرشدمثبتهستیم.
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به گزارش خبرگزاری فارس ،سید روح اله
لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت :زعفران
یکی از کاالهای خاص ایرانی است که از
گذشته دارای مزیت صادراتی است و بیش
از ۹۰درصد تولید آن در کشورمان انجام می
شود.
وی افزود :صادرات زعفران در  ۸ماهه امسال
 ۱۹۲هزار و  ۳۴کیلوگرم به ارزش ۱۱۷
میلیون و  ۵۱۱هزار و  ۳۳دالر بوده که بیش
از  ۸۰درصد وزن و  ۸۴درصد ارزش صادراتی
آن به پنج کشور از  ۵۳کشور خریدار زعفران
ایرانی اختصاص پیدا کرده است.
لطیفی در خصوص میزان صادرات به
پنج کشور نخست خریدار زعفران ایرانی
توضیح داد :هنگ کنگ با خرید  ۵۳هزار و
۱۴۷کیلوگرم به ارزش  ۳۶میلیون و  ۸۳۱هزار
و ۷۱۲دالر ،اسپانیا با  ۳۳هزار و ۱۸۰کیلوگرم
به ارزش  ۲۱میلیون و  ۵۸۱هزار و  ۹۹۱دالر،
امارات متحده عربی با  ۳۱هزار و ۴۱۴کیلوگرم
و ارزش  ۱۸میلیون و  ۷۰۰هزار و  ۵۱۷دالر،
افغانستان با  ۱۷هزار و  ۹۹۲کیلوگرم و ارزش
 ۱۱میلیون و  ۲۷۰هزار و  ۱۸۳دالر و چین با
 ۱۸هزار و  ۵۹۸کیلوگرم و ارزش  ۱۰میلیون
و  ۷۸۲هزار و  ۷۶۰دالر ،به ترتیب پنج کشور
خریدار زعفران ایرانی در  ۸ماه سال ۹۹بودند.
وی در خصوص سایر کشورهای خریدار
زعفران ایرانی گفت :عمان با بیش از ۵٫۶
میلیون دالر ،کویت با  ۲٫۷میلیون دالر ،قطر
با  ۱٫۹میلیون دالر ،ماکائو با  ۱٫۴میلیون
دالر و تایوان با  ۱٫۲میلیون دالر ،کشورهای
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،
روسیه ،نیوزیلند ،موریس ،آذربایجان ،فیلیپین،
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  ۳۰گرم با کد تعرفه های ۰۹۱۰۲۰۱۰
 ۰۹۱۰۲۰۳۰،و  ۰۹۱۰۲۰۹۰صادر شده است.
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

ذخیــره بیــش از  ۲۱۱هزارتــن
روغــن خــام در مخــازن بنــدر
شهید رجایی

معاون بازرگانی داخلی اداره غله هرمزگان گفت۲۱۱ :
هزار و  ۸۰۰هزار تُن روغن خام در مخازن بندر شهید
رجاییبندرعباسذخیرهشدهاست.
به گزارش ایسنا؛ عبداهلل رضایی شب گذشته (۲۴
آذرماه) در بازدید از توزیع کاالهای اساسی در مراکز
بزرگ فروشگاهی بندرعباس ،افزود :در این مدت نیز۵
هزار و  ۵۳۳تُن روغن خام به تنها کارخانه روغن نباتی
استان داده شد.
وی با بیان اینکه در حال پیگیری برای اضافه کردن
سهمیهروغنخاماستانهستیم،خاطرنشانکرد:نیاز
استان به روغن نباتی به طور متوسط ماهانه ۲۵۰۰تُن
است و هیچ گونه کمبودی در بازار استان وجود ندارد.
رضایـی بـا اشـاره بـه اینکـه فروشـگاههای کوچک
اسـتان بـا نـام نویسـی در سـامانه جامع تجـارت به
نشـانی  www.ntsw.irبرای دریافت سهمیه روغن
نباتـی اقدام کنند ،اضافه کـرد :هر هرمزگانی به طور
میانگین سـاالنه  ۱۶لیتـر روغن مصـرف میکند.

ســخنگوی گمــرک عنــوان
کــرد :صــادرات  ۶۲۵هــزار
دالری خاویار در  ۸ماه

سخنگوی گمرک گفت :در هشت ماه سال جاری،
یکهزار و  ۲۱۳کیلوگرم خاویار به  ۲۲کشور دنیا
Food Industry Magazine
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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  ۲۱۳کیلوگرم
خاویار به  ۲۲کشور دنیا صادر شده است.
سید روح اهلل لطیفی اظهار داشت :از ابتدای سال
تا پایان آبان ماه ،کل صادرات خاویار کشور ۶۲۴
هزار و  ۲۹۴دالر بوده که به  ۲۲کشور جهان صادر
شده است.
وی افزود :سهم اروپا از این میزان خاویار بیش از
 ۶۸درصد ،آسیا  ۳۰درصد ،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  ۱۱۳هزار و  ۸۵۳دالر ،بلژیک با
 ۱۰۶هزار و  ۳۲۶دالر ،ژاپن با  ۸۱هزار و  ۳۲دالر،
انگلستان با  ۷۵هزار و  ۶۷۱دالر ،امارات با  ۶۲هزار
و  ۲۳۱دالر ،هلند با  ۵۷هزار و  ۵۷۵دالر و اسپانیا
با  ۳۷هزار و  ۴۹۰دالر ،به ترتیب هفت خریدار
خاویار ایرانی در  ۸ماهه 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.
سخنگوی گمرک تصریح کرد :بیشترین میزان
خرید  ۲۲۰کیلوگرم و کمترین خرید نیز یک
کیلوگرم بوده که متوسط ارزش هر کیلوگرم خاویار
در مدت زمان  ۸ماهه امسال ۵۱۴ ،دالر و ۵۰
سنت ارزش گذاری شده است.

دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار:
شــرکتهای لبنــی اجــازه
افزایش قیمت ندارند

دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه افزایش
قیمتهای نامتعارفی در برخی کاالهای لبنی
مشاهده شده ،تصریح کرد :اگر چه اغلب آنها

اخبار

این موضوع را انکار میکردند ،اما مکلف شدند تا
قیمتهای محصوالت لبنی را افزایش ندهند و در
شویندهها هم هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی،
عباس قبادی در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار
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 چارچوبهای تعیین
شده در تنظیم بازار کشور گفت :قطعاً با شرکتهای
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 ترهبار همان نرخ مصوب یعنی  ۲۰هزار و ۴۰۰
تومان است و عرضه مرغ  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومانی
که دان خاصی مصرف کرده و برای تولیدکنندگان با
قیمت پایینتر تمام شده بود به پایان رسیده است.
قیمت تخم مرغ هم در میادین میوه و تره بار حدود
 ۳۰هزار تومان است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اواخر
آبان ماه قیمت مصوب هر کیلو شیر خام از ۲۹۰۰
تومان به  ۴۱۵۰تومان افزایش یافت و قیمت سایر
محصوالت لبنی نیز تغییر کرد .بنابراین افزایش
قیمتی که دبیر ستاد تنظیم بازار از آن صحبت
میکند ،عالوه بر افزایش قیمت مصوب است.
قیمت مصوب هر کیلو مرغ و هرشانه  ۳۰عددی تخم
مرغ نیز  ۲۰هزار و  ۴۰۰تومان و  ۳۱هزارتومان است
که در هفتههای اخیر بیش از این نرخ در بازار عرضه
میشده و بر همین اساس مدتی مرغ تنظیم بازاری
گرم به قیمت ۱۸هزار و ۵۰۰تومان و منجمد به قیمت
 ۱۵هزار تومان عرضه شد که طبق گفتههای امروز
معاون وزیر صمت این عرضه به پایان رسیده است.

اخبار

مدیــرکلبازرســیســازمانحمایــت:
 ۷۰۰پرونــده قاچــاق بــه تعزیــرات
رفت/بافروشندگانتعارفنداریم

بــا هــر گونــه قاچــاق کاال در کشــور مبــارزه
میکنیــم کــه در همیــن رابطــه شناســایی
محلهــای دپــو و انبارهــای نگهــداری
کاالهــای قاچــاق و برخــورد اساســی بــا آن در
اولویــت برنامههــای مــا قــرار دارد.
قاســمی ادامــه داد :تــاش ســازمان حمایــت
بــه عنــوان دســتگاه نظارتــی حاکمیتــی در
حــوزه نظــارت بــر بــازار ،شــفاف ســازی بــازار
بــرای مصــرف کننــده ،بهبــود زمینــه عرضــه
کاالهــای داخلــی و عــدم فــروش اقــام
قاچــاق ،بــا هــدف حمایــت از ســرمایه ملــی
و تولیــدات داخلــی اســت.
مدیــر کل بازرســی و امــور قاچــاق ســازمان
حمایــت تاکیــد کــرد :تمامــی اقدامــات بــا
هــدف حفــظ و ارتقــای ســطح ســامت
جامعــه ،جلوگیــری از فعالیــت ســودجویان و
رونــق اقتصــادی در کشــور انجــام میشــود
و امیدواریــم مــردم در صــورت مشــاهده و
یــا مواجهــه بــا هرگونــه تخلــف در حــوزه
قاچــاق در ســطح عرضــه بــا انعــکاس اخبــار و
گزارشهــای خــود بــه ســامانه  ،۱۲۴موضــوع
را بــه اطــاع ســازمان حمایــت مصــرف
کننــدگان و تولیدکننــدگان و ســازمانهای
صمــت اســتانها برســانند.

رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران:
قنادیهــا هــم در گــروه شــغلی ١
قرار گرفتند

طبــق اعــام اتــاق اصنــاف صنــف دارنــدگان
قنادی-شــیرینی فروشــی و کافــه قنــادی
دراولویــت گــروه شــغلی یــک قــرار گرفــت
و فعــاالن صنــف مذکــور مشــروط بــر عــدم
پذیــرش حضــوری مشــتری در محــل
میتواننــد همچــون مراکــز تهیــه و توزیــع و
عرضــه مــواد غذایــی آمــاده و بیــرون بــر در

مناطــق قرمــز نیــز فعالیــت کننــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و
کشــاورزی ،ســعید ممبینــی ،رئیــس اتــاق
اصنــاف ایــران ضمــن اعــام ایــن خبــر ،گفــت
کــه در پــی رایزنــی هــای صــورت گرفتــه بــا
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
و کمیتــه امنیتــی ،اجتماعــی و انتظامــی
ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا ،صنــف
دارنــدگان قنادی-شــیرینی فروشــی و کافــه
قنــادی در اولویــت گــروه شــغلی یــک قــرار
گرفتــه و مجــاز بــه فعالیــت هســتند.
پیشتــر هــم چهــار رســته شــامل «تامیــن
کننــدگان مــواد شــیمیایی جهــت عرضــه مواد
ضــد عفونــی و نیــاز کارخانجــات دارویــی،
بیمارســتان هــا ،آزمایشــگاه هــا و صنایــع
مختلــف»« ،عرضــه کننــدگان ابــزار و یــراق
مشــتمل بــر تامیــن کننــدگان مــواد و مصالــح
ایــزوگام ،قطعــات پمــب و ابــزار مــورد نیــاز
صنایــع»« ،فروشــندگان و عرضــه کننــدگان
قطعــات و لــوازم یدکــی کشــاورزی» و «مــواد
اولیــه کشــاورزی ،باغبانــی و دامــداری» بــه
گــروه شــغلی یــک اضافــه شــده بــود.
ســایر صنــوف گــروه شــغلی یــک نیــز شــامل
فروشــگاه هــای زنجیــره ای ،ســوپر مارکــت
هــا ،میــوه فروشــی هــا و ســبزی فروشــی
هــا ،میادیــن میــوه و تــره بــار؛ مراکــز تولیــد،
نگهــداری ،توزیــع و فــروش محصــوالت
غذایــی و خدمــات وابســته .؛ مراکــز تولیــد و
عرضــه فــرآورده هــای لبنــی و نانوایی(تولیــد
فــراورده هــای نانوایــی)؛ داروخانــه هــا ،مراکــز
و فروشــگاه هــای دامپزشــکی ،پخــش دارو،
عطــاری و داروهــای ســنتی؛ مراکــز تهیــه،
تولیــد و توزیــع مــواد غذایــی آمــاده و بیــرون
بــر؛ خدمــات اپراتورهــای ارتباطــی ،خدمــات
الکترونیــک ،شــرکت هــای خدمــات اینترنتــی
اعــم از تامیــن کننــدگان اینترنــت ،فروشــگاه
هــای اینترنتــی و شــرکت هــای خدمــات
مبتنــی بــر اینترنــت؛ تعمیــرگاه هــای
انــواع خــودرو و لــوازم خانگــی ،الکتریکــی و
الکترونیکــی؛ فروشــگاه هــای انــواع قطعــات
و لــوازم یدکــی؛ فروشــگاه هــای انــواع
مصالــح ســاختمانی و آهــن آالت؛ کارگاه
هــای صنعتی(ماننــد جوشــکاری و تراشــکاری
و مشــابه آن)؛ چاپخانــه؛ خشکشــویی؛
ســازندگان و فروشــندگان عینــک اســت.
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مدیـــرکل بازرســـی ســـازمان حمایـــت
مصرفکننـــدگان از ارســـال  ۷۰۸پرونـــده
قاچ ــاق ب ــه ارزش بی ــش از  ۴۸۲میلی ــارد ری ــال
ب ــه س ــازمان تعزی ــرات حکومت ــی ط ــی آب ــان
مـــاه ســـال جـــاری خبـــر داد.
بــه گــزارش مهــر؛ داریــوش بهنــود قاســمی
در مــورد وضعیــت برخــورد بــا قاچــاق کاال
در ســطح عرضــه در آبــان مــاه ســال جــاری،
اظهــار داشــت :کارشناســان ســازمان حمایــت
مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان و بازرســان
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتانها
طــی آبــان مــاه از  ۴۵هــزار و  ۱۰۵مــورد از
مراکــز خــرد و کالن در ســطح عرضــه بازرســی
بــه عمــل آوردنــد.
مدیــرکل بازرســی و امــور قاچــاق ســازمان
حمایــت افــزود :در همیــن رابطــه نیــز بــرای
 ۷۰۸واحــد صنفــی متخلــف نســبت بــه
تنظیــم صورتجلســه کشــف و تشــکیل پرونــده
اقــدام کــرده و پروندههــای متشــکله جهــت
بررســیهای بعــدی بــه تعزیــرات حکومتــی
اســتانها ارجــاع شــده اســت.
بــه گفتــه وی ارزش پروندههــای متشــکله
بیــش از  ۴۸۲میلیــارد ریــال اســت.
قاســمی گفــت :همچنیــن از ابتــدای ســال تــا
پایــان آبــان مــاه ،تعــداد بازرس ـیهای کشــف
کاالی قاچــاق انجــام شــده  ۲۹۶هــزار و ۱۱۲
مــورد بــوده کــه در همیــن مــدت  ۵هــزار و
 ۸۵۷پرونــده بــه ارزش بیــش از  ۳هــزار و
 ۷۰۰میلیــارد ریــال تشــکیل شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا عرضــه کننــدگان
اقــام قاچــاق در ســطح خــرده فروشــیها،
تعــارف نداریــم ،افــزود :مــا بــه طــور جــدی
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رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی یک و یک
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

اگر انسان در خوشــبینانه ترین حالت خود 100
سال عمر کند  36500 ،روز معادل  876000ساعت
ومعادل  52560000دقیقه زنده است 30.میلیون
دقیقه آن در خواب و خــوراک و ترافیک و روزهای
تعطیل است 21 ،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
Foodکشــورهای
توان از
همســایگانمان نگاه کنید .می
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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  40کشـور جهان
صادرات داشـته باشـد .
حــاج حمیــد فهنــدژ بــه قــدری عاشــق تولیــد و صــادرات اســت کــه
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.

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 4 ،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
 2600اشتغال 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
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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
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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  20درصد است که باالست
باز هم خدا را شکر که قوه قضاییه
که ســود را پایین تر کرد قبال که
 30در 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  1/25درصد گرفتم ،این
برای جمهوری اســامی خوب
نیست که بگوییم اینجا 20درصد
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 85
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  250میلیون
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 در 130کیلومتری شــیراز در قادر آباد ،منطقه
مرغاب با  56سال سابقه تولید و کار  500 ،هزار متر
زمین و  73000متر زیربنا و با  173ماشین تولیدی

که انواع مواد غذایی از جمله آبلیمو  ،رب ،انواع سس،
و سایر مواد غذایی و کنسروجات تولید میکند .
کارخانه دشت نشــاط  :در  20کیلومتری شیراز،
در رابطه با همه نوع کنســانتره و رب گوجه فرنگی
اســپتیک که حرف اول را درخاورمیانه می زند که
همین امســال 150بالغ هزار تن گوجه کار کردیم
و سال گذشــته هم  157هزار 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  60000متر زمین دارد و  23000متر

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  28کشور اروپایی
 ،کشورهای حوزه خلیج فارس و
کانادا و استرالیا در مجموع به 40
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 211
کاال تولید می کند .
یک کارخانه روغــن در جلفا
با  2000تــن در حال خریداری
است که بیشتر هدفش صادرات
و واردات است.
یک کارخانه شوینده هم در تهران  ،جاده ی قم تا
آخر سال  99راه 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.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنایع غذایی کشور :

کرایه و هزینه های حمل و نقل کمر تولید را شکسته است

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

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  ۲سال گذشته،
بیش از  ۳۰تا  ۳۵درصد قیمت تمام شده یک کاالی
خام مربوط به هزینههای حمل و نقل آن بوده است .این
مساله در مورد کاالهای صادراتی به حدود  ۲۵درصد
افزون می شود .در حالی که در کشورهای صنعتی این
سهم حداکثر  ۱۸درصد 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
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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  ۲۰۱۵تا
 ۲۰۱۸را 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  ۱۰تن
با قیمت۲میلیارد 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  ۱۰۰هزار کیلومتر کارکرده باشد و بین
سه تا پنج سال از تولیدش گذشته باشد وارد کرده ایم.
این کارآفرین صنایع غذایی کشور افزود  :اگر  ۵۰هزار
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
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بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر:

پرهیز از تصمیمات جزیره ای و هم جهتی بانک مرکزی
با وزارت صمت و تولیدکنندگان جهش صادرات را بهمراه
خواهد داشت
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  ۸ماه 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:

بانــک مرکــزی بایــد همــراه و حامــی تولیــد ،تولیدکننــده و وزارت صمــت
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
بانــک مرکــزی وزارت صمــت باشــد چشــم انــداز  ۶ماهــه حــوزه تولیــد و
صــادرات بــه مراتــب بهتــر از گذشــته خواهــد بــود.

انتقاد بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره کاله از بانک مرکزی:

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 کامــا بر خالف صنعت و تولیدکننده اســت و
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اگر به حرف گوش کنند صادراتمان سه تا
چهار برابر می شود
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.
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مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران عنوان کرد:

قربانیکردنصنعتدر
مقابل مجسمه تجارت
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
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مالکیت در فرآیند تصمیم گیری می باشد که با این
فرضیه بخش خصوصی انحصارا َ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
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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

در راه بــه دوش کشــیدن بــار دولــت بــر مقیــاس
ســرمایه هــای بــه کار رفتــه در ســاز و بــرگ تولیــد
و اشــتغال بــه دلیــل عــدم شــکوفایی در تولیــد و
اشــتغال نداشــته اســت و علتــش هــم موانعی اســت
کــه دولــت در مســیرش ایجــاد نمــوده اســت کــه
چنــد نمونــه بــاال اندکــی از ایــن نــوع موانــع مــی

باشــد.
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.

رئیس شورای ملی زعفران خبر داد:

رشد ۱۵درصدی صادرات طالی سرخ
در هفت ماهه اول سال ۹۹
مهندس محسن احتشام از رشد ۱۵درصدی زعفران
در هفت ماهه اول سال  ۹۹نسبت 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:

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
موفقیتهای 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
میباشدکهعم ً
البخشخصوصینمیبایستینقشیدر
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 عم ً
ال 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
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بخش خصوصی و دولت باید برای رسیدن
اهداف الزم یکدیگر را پشتیبانی کنند
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
خصوصیکاروفعالیتنمایددرانصورتجامعهپیشرفته
تری میداشتیم.
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انتخاب شخصیت صنعت غذای سال 1399

همانطور که خوانندگان عزیز و محترم ماهنامه صنعت غذا استحضار دارند آقایان غالمعلی سلیمانی بنیانگذار گروه صنایع غذایی
کاله ،مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر  ،فردین عالیزاد بنیانگذار گروه صنعتی عالیفرد (سن ایچ) ،احمد فتح اللهی رئیس
هیئت مدیره سبزی ایران  ،احمد صادقیان مدیرعامل شرکت تک ماکارون  ،مهدی کریمی تفرشی مدیر عامل مجتمع صنایع غذایی
گلها ،علی شــریعتی مقدم مدیر عالی گروه بین الملل نوین زعفران ،بزرگمهر دادگر مدیر عامل شرکت دوشه آمل ،صمد رسولوی
بنیس مدیر عامل شرکت درنا و عبداهلل قدوســی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه) به ترتیب به عنوان شخصیت صنعت
غذای سال های  89تا  98برگزیده شدند .امسال هم این ماهنامه قصد دارد باز هم از نظرات شما بزرگواران بهره جوید و شخصیت
برتر صنایع غذایی در سال  1399را معرفی نماید .لذا از شما در خواست می شود تا فرم زیر را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال نمایید.
آخرین مهلت ارسال  1 :اسفند  - 1399شماره واتساپ 09357983310
رتبه

نام و نام خانوادگی برگزیده

سمت

دلیل انتخاب

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

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور

امضاء:

به ترتیب حروف الفبا
«آثاریــان» صنایع غذایی مانا « -آگاهی» تهران همبرگر (مام) « -ابراهیمی» صباح « -احتشــام» تروند زعفران « -احمدخانلو»
صنعت آرد « -اروئی» فرآورده های گوشــتی اروئی « -بابایی» ســه نان « -برهانی» تکدانه « -بیوک» داداش برادر« -پایداری»
میهن « -پاینده آزاد» پاکدام پارس « -پیروز حمیدی» کامبیز « -توکلی شانجانی» آی سودا « -ثابت پی» نامی نو « -جهانگیری»
پارس اســتا « -خانمحمدی» نان ســحر « -راهب» ایران گالب « -ژائله» شیرین عسل « -ســالک نجات» آناتا « -سحرخیز»
سحرخیز « -سرمد» افرا « -شانجانی» فرمند « -شکروی» فرآورده های غذایی شکلی « -ضیائیان» صنایع آرد ورامین« -طیبی»
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
Food Industry Magazine
ماهنامه صنعت غذا آشنایی دارند ،می توانند آن اشخاص را به عنوان شخصیت سال انتخاب نمایند.
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شخصیت صنعتغـذای
ســـال 98
همان طور که خوانندگان محترم ماهنامه صنعت
غذا مستحضر هستند امسال نیز مانند سال
گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید.
این شخصیت نمونه عبدالله قدوسی،
مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)
می باشد .نظرات تنی چند از اهالی صنعت غذا
درباره ایشان را میخوانیم:

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا
شخصیت صنعت غذای
سال 97

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

مهندس هاشم نصیری  ،مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت فرآورده های لبنی رامک :
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 علی احسان ظفری  ،مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فرآورده های لبنی کشور و مدیر عامل شرکت احسان سپیده :
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 .
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اخبـارشرکتـــهـای

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

ریاست باشگاه کسب
و کار یونسکو ایران
به مرتضی سلطانی
بنیانگذار هلدینگ زر
رسید

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
عالیترین نشان کارآفرینان و صنعتگران برتر از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور اولین مدال افتخار صادرات کشور در سال ،۱۳۹۴دریافت 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.
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شرکت طبیعت بزرگترین واحد
تولید کنسرو ماهی خاورمیانه را
در ساوه افتتاح کرد
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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  ۲سال 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  ۵۰درصد از ظرفیت اصلی خود در حال فعالیت است و زمینه ایجاد اشتغال مستقیم  ۲۵۰نفر 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  ۴۵۰نفر 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  ۱۵۰نفر 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  ۶۰تن 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  ۲تن 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.
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مدیرعاملنستله
ایران :سازمان
استاندارد ایران
قانونمند ،دقیق و
اعتمادزا است

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 بومیسازی تولید و استفاده از
منابع داخلی در ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت« :بهرهگیری از مواد اولیه و نیروی
انسانی بومی باید موردتوجه شرکتهای 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 میکند».
پیروزبخت ،همچنین جایگاه ایران در سازمان بینالمللی استاندارد ،کسب ریاست
کمیته سیاستگذاری کشورهای درحالتوسعه 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
بهمنظور افزایش سطح کیفی تولیدات را دارد».

همچنین راجر فــرای ،مدیرعامل
جدید نســتله در این دیــدار با ارائه
گزارشی از اقدامات انجامشده درباره
ایمنــی و کیفیت در این شــرکت ،از
قانونمندی 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 اطمینانبخشی برای تولیدکنندگان است».
راجری فــرای در این دیدار که با رعایت کامل پروتکلهای 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  ۱۹گفت« :در این شرکت
به مقوله ایمنی توجه زیادی میشــود .در بازه  ۲۸۳روزی که از ورود این ویروس
به ایران میگذرد ،ستادی برای مقابله با آن در نستله تشکیل شده که در چندین
نوبت کارکنان و فرآیند تولید را محافظت میکند».
مدیرعامل نستله ضمن اشاره به جایگاه بینالمللی سازمان ملی استاندارد ایران و نیز
کمکهای انساندوستانه این شرکت در ایران کرد افزود« :کمکهای نقدی و غیرنقدی
به بیماران در نقاط مختلف ایران از اقدامات انساندوستانه نستله درایران است .همچنین
ما در نستله همواره آماده برگزاری دورههای آموزشی در زمینههای مختلف هستیم».

نوآوری دیگر در گروه ماسترفوده
خواص معجزه آسای «آدامس کربن
فعال گیاهی» محصول جدید بایودنت
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.
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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 شرکتهای
لبنی دارد
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 شــرکتهای
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 شرکتهای پگاه دارد.
وی با اشاره به اهمیت توســعه بازارهای داخلی و صادراتی خاطر نشان کرد:
بهطور قطع مشــکالت این مجموعه بزرگ صنعتی باید بهزودی برطرف شود
تا بتواند با دریافت شــیرخام باکیفیت و تبدیل آن به انــواع محصوالت لبنی
استاندارد و ذائقهپسند 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.

تائید افزایش سرمایه شرکت
زرماکارون توسط سازمان بورس
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طی اطالعیه ای ســازمان بورس اوراق بهادار با افزایش ســرمایه شرکت
مقررات مربوطه موافقت کرده است.
زرماکارون با رعایت قوانین و ّ
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 اســامی ایران (مصوب آذرماه
 ،)۱۳۸۴تقاضای افزایش ســرمایه و انتشار ســهام جدید شرکت زر ماکارون
(سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس رسیدگی انجام
مقررات مربوط در انتشــار سهام
شــده ،مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و ّ
مقررات
مالحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّ صات زیر و با رعایت قوانین و ّ
مربوطه ،از نظر این سازمان بالمانع میباشد.
 ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
سرمایه فعلی:
 ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰سهم
تعداد سهام قابل انتشار:
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  ۶۰روز از تاریخ این
مجوز امکانپذیر 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  ۲۱قانون بــازار اوراق بهادار ،ثبــت اوراق بهادار نزد
مقررات قانونی و مصوبات سازمان
سازمان ،به منظور حصول اطمینان از رعایت ّ
و شفافیت ّ
اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا ،تضمین سودآوری و یا توصیه و
سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار ،توسط سازمان نمیباشد.
39

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

دی ماه 99

شماره  27دوره جدید ()132

مرتضی سلطانی نابغه صنعتی کشور:

فعالیت مگا پروژه «زرکام» در اوج تحریم با تحمل،
سالمت و شفافیت آغاز شد
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به گــزارش کارآفرینــی و صنعت غذا بــه نقل از
جهان صنعت ،زنگ خطر کمبــود مواد اولیه برای
تولیدکنندگان دارو ،الکل ،کاغذ ،مقوا و ...در شرایط
بحرانــی کرونا در حالی به صــدا در آمده بود که با
تالش صنعتگران و پیگیری رســانهها ،خطر از بیخ
گوش ســامت مردم گذشــت .به این ترتیب پنج
ابرکارخانه در حوزه پاالیش غالت که با بیبرنامگی
وزارت کشاورزی در سال جهش تولید حدود  ۲۵روز
تعطیل شده بودند ،بار دیگر به مدار تولید بازگشتند
تا در بخشــی از فعالیتهای خود مواد اولیه تولید
الکل یعنی دکستروز را برای صنایع دارویی کشور
فراهم کنند .از این رو بزرگترین 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 روبهرو است که به طور حتم
در این گزارش به علــل بروز چنین چالشهایی در
سال جهش تولید خواهیم پرداخت.
خبــر تعطیلی پاالیشــگاه غــات زر بــه عنوان
بزرگترین پاالیشــگاه غالت خاورمیانــه در کنار
توقــف فعالیت دیگــر پاالیشــگاههای موجود در
کشور آنچنان تاســفبرانگیز بود که تیم رسانهای
«جهان صنعت» راهی استان البرز شد تا از نزدیک
در جریان چالشهــای ایجاد شــده در این حوزه
قرار بگیرد و با فعاالن ایــن صنعت گفتوگو کند.
بر همین اســاس فعــاالن این صنعت بــا انتقاد از
راهاندازی ســامانه بازارگاه اعالم کردند که تا قبل
از ایجاد ســامانه بازارگاه ،خریدهای خود را از بازار
و واردکننــدگان انجام میدادند ،امــا بعد از ایجاد
ســامانه بازارگاه برای صنایع دسترسی ایجاد نشد
به طوری که کارخانههای پاالیشــگاهی حدود ۲۵
روز در بالتکلیفی قرارگرفتند .وضعیتی که منجر به
بیکاری کارگران زیادی در این بخش شد و خسارت
قابلتوجهی را برای این مجموعهها به دنبال داشت.
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تالش میکنیم مردم دچار کمبود نشوند
رییــس هیاتمدیره پاالیشــگاه غــات زر گفت:
امیدواریم با حمایت همــه صنعتگران و همچنین
وزارت جهــاد کشــاورزی بتوانیــم  ۲۵روزی که
مجموعهها تعطیل بودند را جبران کنیم تا مردم در
این شرایط بحرانی دچار کمبود نشوند.سلطانی بیان
کرد :اگر مشکل جدیدی پیش نیاید ،این مجموعهها
همچون گذشته و با ظرفیت باالتر به کار خود ادامه
میدهند.
وی با بیان اینکــه امیدواریم دیگر شــاهد چنین
تعطیلیهایی نباشیم ،افزود :اگرچه کارگران زیادی
تحت تاثیر تعطیلی پاالیشــگاهها بیکار شدند اما
متولیان مجموعهها با پرداخت حقوقها ،خسارت
این روزهای بحرانی را جبران کردند.
ســلطانی تاکید کرد :اگر تعطیلی این پاالیشگاهها

کانفکشــنری زرکام به عنوان طرح نمونه صنعتی
روبهرو شــدیم که به گفته متولیــان امر ،علت آن
بدبینیهــای نظارتــی و همچنین حســادتها و
کارشــکنیهای برخی مدیران ناکارآمد در برخی
ارگانها و سازمانها بوده است.
درباره مگاپروژه زرکام
به باور رییس هیاتمدیره 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 بســتهبندی از شــاخصهای
مناسبی برخوردار هستند ،اظهار کرد :این موضوع
میتواند عالوه بر بازارهای صادراتی ،مصرفکننده
داخلی را نیز با برندی معتبر در صنعت شــیرینی
و شــکالت و نان مواجه کند که حتــی میتواند با
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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
گروههای 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
تحتالشعاع قرار داد .اما پس از تعطیلی  ۲۵روزه این
ابرکارخانهها ،در نهایت این اختالل بزرگ در صنعت
رفع و رجوع شــد .اگرچه همچنان نیز مشــخص
نیست که کارخانههای تولیدی کشور از این پس با
چه شرایطی باید به فعالیت خود ادامه دهند.
در همیــن خصــوص مرتضــی ســلطانی رییس
هیاتمدیــره پاالیشــگاه غالت زر با بیــان اینکه
تعطیلی پاالیشــگاههای غالت میتوانست سیلی
از بیکاری را در کشــور ایجاد کند ،گفت :متاسفانه
تعطیلی  ۵کارخانه پاالیش غالت به بیش از  ۲۵روز
رســید در حالی که این اختالل بزرگ در صنعت
در ابتدا چندان اهمیتی برای مســووالن نداشت.
به این ترتیب تعطیلی پاالیشگاههای 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،
ســامت و شــفافیت از ویژگیهای کاری وی در
سختترین شــرایط اقتصادی به شمار میرود ،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
مجموعههای پاالیشی در حوزه غالت ،فعالیت خود
را آغاز کردند.
تبعات عدم بهرهمندی صنایع از کد بازارگاه
ســلطانی با بیان اینکه این مجموعهها پس از ۲۵
روز تعطیلی آغاز به کار کردند ،گفت :وزارت جهاد
کشــاورزی متصدی تامین نهادههای 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 بهرهمند نبودند.
رییــس هیا تمدیــره پاالیشــگاه غــات زر
افــزود :بــر ایــن اســاس بایــد در ایــن خصــوص
بیــن وزارت جهادکشــاورزی و وزارت صمــت
راهــکاری تعریــف میشــد کــه مســوولیت تامیــن
ذرت پاالیشــگاههای غــات را یــک وزارتخانــه
بــر عهــده بگیــرد .ایــن در حالــی اســت کــه
متاســفانه تــا وزارت کشــاورزی کــد بــازارگاه را
بــه پاالیشــگاهها اختصــاص بدهــد ۲۵ ،روز ایــن

مجموعههــای صنعتــی تعطیــل شــد و آســیب
بســیار جــدی بــرای تامیــن مــواد اولیــه الــکل
یعنــی دکســتروز بــه وجودآمــد .در حالــی کــه
بــرای اولیــن بــار ایــن پاالیشــگاههای غــات
دانشبنیــان تواســتند بــرای تولیــد الــکل در
کشــور ،دکســتروز را از ذرت جایگزیــن مــاس
کننــد.
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 پاالیشـگاهها
به موقع توانسـتند مواد اولیـه برای تولید الـکل را به
مجموعههای داروسـازی ارسـال کنند بـه طوری که
تا زمـان فعالیت پاالیشـگاههای غالت ،کمبـودی در
زمینه تولیـد الکل وجود نداشـت.

تــا  ۱۰روز دیگر ادامه پیدا میکــرد ،همه متوجه
میشــدند که چه بحران کمبود الکلی در کشــور
اتفاق میافتاد.
توقف فعالیت طرح نمونه صنعتی
با وجود اینکه با همکاری وزارت جهادکشــاورزی،
پاالیشــگاههای غالت ازجمله پاالیشگاه غالت زر
به مدار تولید بازگشــتند اما متاســفانه واحدهای
تولیدی کشــور به دلیل به کارگیری سیاستهای
نسنجیده از سوی برخی مســووالن یا ارگانها 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 «جهانصنعــت» از این واحد بزرگ
صنعتی و پژوهشی ،با توقف یکساله فعالیت پروژه

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

برندهای معتبــر دنیا ماننــدNestle ، Mars
و ...رقابت کند.در واقع قرار بود بــا فعالیت زرکام،
مجموعهای بینظیر 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 نشــدهاند .اما متاســفانه برخی کارشکنیها
باعث شــد مگاپروژهای با ایــن ویژگیهای خاص
متوقف شود.
این در حالی اســت که گروه صنعتی و پژوهشی زر
در راستای سند چشمانداز کشور و با بهرهگیری از
آخرین یافتههای علمی و فناوری نوین ،این مگاپروژه
در صنایع تبدیلی را در دست اجرا و توسعه داشت.
در واقع بزرگترین 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
کسبوکارهای مرتبط در کل کشور میشد.
قطب شیرینی و شکالت منطقه خاورمیانه
از سوی دیگر بهرهبرداری از پروژه کانفکشنری زر،
میتوانست ایران را به قطب تولید محصوالت جدید
و باکیفیت شیرینی و شکالت در منطقه تبدیل کند
و به انحصار شــرکتهای چندملیتی مانند مارس،
نستله و ...پایان دهد .این در حالی است که هلدینگ
زر توانســته بود در یک ســایت عظیــم ،مجموعه
نیازمندیهای تولید محصوالت کانفکشنری از قبیل
لجستیک زمینی ،جادهای و ریلی ،دریایی ،سیلوهای
ذخیرهسازی غالت پاالیشگاه غالت ،شیرینکننده
فروکتوز ،روغن و آرد را گرد هم آورد.
با ایــن حال و در صورتی که ایــن مجموعه در این
ابعاد در دنیا کمنظیر است ،با توقف یکساله فعالیت
این مگاپروژه روبهرو بودیم که به طور حتم تبعات
جبرانناپذیری را در اقتصاد کشور به دنبال داشته
اســت .در واقع این پروژه عظیــم دانشبنیان در
حالی میتوانســت ارزشافزوده قابــل توجهی را
برای اقتصاد کشــور ایجاد کند که به دلیل برخی
کارشکنیهای بیپشــتوانه حدود یک سال متوقف
شد و سرمایهگذاری تولیدکنندههای بزرگ ایرانی
بینتیجه 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.
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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 خامفروشی
اســت به طوری که مجموعههای تولیدی بیش از
آنکه تولیدکننده ارز باشند مصرفکننده 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 میتوان 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 مهمترین اقدامات موثر این گروه صنعتی
معرفی کرد؛ اقدامی که با تکیه بر بنیانهای دانش،
رویکرد اقتصاد مقاومتی را دنبال میکند.
گروه صنعتی و پژوهشــی زر در ســالیان متمادی
فعالیــت خود موفق به خلق دههــا محصول و برند
مشــهور در صنایع غذایی شدهاســت ،به گونهای
که بخش عظیمی از مصرفکننــدگان بینالمللی
و منطقــهای محصــوالت زر جــزو اصلی ســبد
خریدشان است .تقریبا تمامی ایرانیان و بخشی از
مصرفکنندگان منطقهای و بینالمللی 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 میبالــد .انواع محصوالت
دانشبنیان ( )High Techبــا 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 راهاندازی
بزرگترین سایت تولید محصوالت ماکارونی و پاستا
در منطقه به عنوان دومین تولیدکننده ماکارونی و
پاستا در جهان شناخته میشود و  ۷۰درصد سهم
بازار داخلی و  ۸۰درصد ســهم صادرات پاستا را در
اختیار دارد.
این گروه صنعتی با تکیه بر توان و تخصص نیروهای
انسانی جوان در راستای اجرای برنامههای توسعهای
برای دســتیابی ایران به جایگاهی شایســت ه تر در
صنعت و تجارت غذای جهان ،اقدام به تاسیس اولین
پاالیشگاه دانشبنیان غالت در کشور با نام پاالیشگاه
غالت زر نموده است .از این رو محصوالتی
« »High Techاز خانواده شــیرینکنندههای

طبیعی بر پایه ذرت با تاکید بر سه مزیت کیفیت،
سالمت و صرفه اقتصادی به بازار ایران و جهان وارد
شد که قبل از بهرهبرداری از این طرح ،این محصول
در لیســت اقالم محصوالت وارداتی به کشور بوده
اســت .اما هماکنون این محصــوالت دانشبنیان
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
بزرگترین و ســازندهترین شــرکتهای هلدینگ
صنعتی ایران اســت .این در حالی است که برخی
از بهترین شــرکتهای ایتالیایی تامینکننده اصلی
آنها هستند .در واقع شــرکت صنعتی زربه عنوان
بزرگترین تولیدکننــده آرد و ماکارونی بلغور در
آسیا شناخته میشود .گروه زرهمچنین با توجه به
کیفیت کالس جهانی به نیازهای مشــتریان توجه
میکند .زر توانست حدود  ۶۰درصد از بازار داخلی
را از طریق یک زنجیره تامین بزرگ به دست آورد و
همچنین بزرگترین صادرکننده ماکارونی در آسیا
و آفریقا است.
همچنیــن نقشآفرینــی به عنوان بندر خشــک،
استقرار در تقاطع ترانزیتی ،دسترسی به شبکه ریلی
سراسری ،وجود مخازن مکانیزه نگهداری غالت با
ظرفیت بــاال از جمله ویژگیهــای منحصر به فرد
پاالیشگاه غالت زر محسوب میشود.
در حال حاضر و در شـرایط سـخت اقتصادی فعلی
در راسـتای سند چشـمانداز کشـور و با بهرهگیری
از آخریـن یافتههـای علمـی و فناوریهـای 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
کارشـکنیهای زیـادی انجـام شـده کـه در سـال
جهـش تولیـد بسـیار تاملبرانگیـز و قابـل بحـث
اسـت .آن هـم در حالـی کـه اجـرای ایـن طـرح
علاوه بـر اشـتغال در ایـن شـرکت موجـب بـه
حرکـت درآمـدن چـرخ بخشهـای دیگـر صنایـع
وابسـته و اشـتغال افـراد بسـیاری بـه صـورت
مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـرای انجـام و تکمیـل
آن میشـد .ناگفتـه نمانـد کسـب مـدال افتخـار
صـادرات در صنعـت ایـران ،دریافـت هشـت دوره
نشـان صادرکننـده ممتـاز ملـی ،کسـب نشـان
امینالضرب ،کسـب عنـوان کارآفریـن نمونه ملی،
دریافـت نشـان حمایـت از حقـوق مصرفکننـده
در  ۹دوره متوالـی ،دریافـت نشـان واحـد نمونـه
صنعتی در کشـور در هفـت دوره ،دریافـت  ۹دوره
نشـان سـیب سلامت و کسـب نشـان واحد نمونه
اسـتاندارد در  ۹دوره ،بخشـی از افتخـارات گـروه
صنعتـی و پژوهشـی زر اسـت.
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عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

دســتگاههای متولی تامین کاالهای
اساسی نیاز به بازنگری دارند
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عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران گفت:
هزینه ناهماهنگیها و ساختار معیوب سازمانهای
دست اندرکار کاالهای اساسی را دائما اقتصاد کشور
از جیب مردم و تولیدکنندگان و تجار شناسنامهدار
پرداخت میکند.
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 ،نهادههای
دامی ،دارو ،تجهیزات پزشــکی ،گوشــت ،کاغذ،
الســتیک ،لوازم یدکی و ســایر اقالمــی که جزو
کاالهای اساسی دسته بندی میشوند ،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 محمولهها و برنامههای
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 آنها 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 کردهایم مشــاهده میکنیم که آنچه
که رخ میدهــد با آنچه که توقع مــیرود ،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
ناهماهنگیها 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 میزند ،ولی مدیران سازمان
همچنان بــر صندلی خود نشســتهاند و داعیهدار
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 میشوند 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 میسوزاند ،آبروی بین المللی تجار ایرانی
را که ثمره ســالها فعالیت است را نابود میکند و
در نهایت کار به آنجایی منتهی میشود که کشور
حاضر اســت کاال را با قیمتی حتــی تا  ۲۵درصد
باالتر از قیمــت خرید در فصل دریافــت کند .به
عنوان نمونه ،در حال حاضر قیمت کاالهایی که ارز
نیمایی و ترجیحی دریافت کردهاند ،از سوی سازمان
حمایت تعیین میشود 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 هزینههای غیرمتعارف اعم
از هزینه های انتقــال ارز و هزینههای حمل ونقل
و ســایر هزینه هــای پنهان به فعــاالن اقتصادی
تحمیل میکند کــه در فرمولهای قیمتگذاری
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 آنها همان ســرمایه در گردش را در بخش
های دیگر وارد میکردند ،حداقل این بود که ارزش
پولشان حفظ میشد.
به گفته آگاهی ،قیمتهــا 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 دسـتگاههای متولی
کاالهای اساسـی وجود نـدارد و متاسـفانه اعتنایی
هم بـه اطالعـات و دادههای تشـکلهای تخصصی
نمیشـود ،بـه همین دلیـل فعـاالن اقتصـادی در
برنامـه ریزیهای خـود ،ناتوان و فرسـوده شـده و
رفتـه رفته دلسـرد میشـوند.
وی گفــت :پیشــنهاد منطقــی آن اســت کــه
دســتگاههای متولــی کاالهــای اساســی ،بــا
اعتمــاد بــه بلــوغ و توانمندیهــای فعــاالن
اقتصــادی ،نقــش بیشــتری بــه تشــکل هــای
تخصصــی ایــن حــوزه دهنــد.
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برای نخستین بار در جهان
مجوز برای فروش گوشت مصنوعی صادر شد
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  Quornترویج
پیدا کرده اند ،به وفور در
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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  ۵.۷میلیون نفر جمعیت است ،در حال حاضر حدود  ۱۰درصد 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
 ۲۰۱۱تاسیس شده و لی کا شینگ ،یکی از چهره های متمول هنگ کنگ و ت ِماسِ ک ،سرمایه
گذار دولتی سنگاپور از حامیان آن هستند .این شرکت از زمان تاسیس بیش از  ۳۰۰میلیون
دالر سرمایه جذب کرده و حدود  ۱.۲میلیارد دالر ارزش دارد.
“ایت جاست” سودآوری در سطح درآمد عملیاتی پیش از پایان سال  ۲۰۲۱را 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  ۲۰۲۹به  ۱۴۰میلیارد دالر رشد کند.
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اخراج۲۰۰۰کارمنددربزرگترین
تولیدکنندهماستجهان
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  ۲۰۲۳منتهی 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  ۲۰۰۰نفر 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  ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۳حدود ۱.۲میلیارد
دالر خواهد بود .دنون در سراســر جهان در نقاطی نظیر آمستردام و سنگاپور دفتر

مرکزی دارد .سخنگوی این شرکت اعالم کرد  ۴۰۰تا  ۵۰۰شغل در فرانسه تعدیل
خواهند شد.
دنون اعالم کرد حاشیه سود عملیاتی با احتساب همه هزینه ها در سال  ۲۰۲۲از
 ۱۵درصد فراتر خواهد رفت و به سطح متوسط رو به باال می رسد.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،ارزش سهام دنون امسال  ۲۹درصد سقوط کرده است.

وزارت کشاورزی روسیه اعالم کرد که برداشت غالت در این کشور امسال از مرز
 ۱۳۱میلیون تن عبور خواهد کرد که یکی از بزرگترین برداشــت های این کشور
پس از رکورد  ۱۳۵.۵میلیون تن در سال  ۲۰۱۷محسوب می شود.
به گزارش راشاتودی ،وزارت کشاورزی روسیه اعالم کرد که برداشت غالت در این
کشور امسال از مرز  ۱۳۱میلیون تن عبور
خواهد کرد که یکــی از بزرگترین
برداشت های این کشور پس از
رکــورد  ۱۳۵٫۵میلیون تن
در سال  ۲۰۱۷محسوب
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  ۲۰۲۰کشــاورزان 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  ۱۲۲٫۵میلیون تن برسد.
تولید محصوالت کشاورزی در روسیه طی شش سال گذشته  ۲۰درصد 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  ،۲۰۰۰سهم روسیه از بازار جهانی گندم چهار برابر شده است .در
سال  ،۲۰۱۹-۲۰۱۸روسیه  ۳۵٫۲میلیون 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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ا خبـا ر
معــاون امــور صنایــع
وزارت صمــت خبــر
داد :تدویــن ســند
راهبــردی بــرای
 ۴زنجیــره ارزش
صنعتــی
صادقی نیارکی از تدوین اسناد
راهبردی برای  ۴زنجیره 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  ۴زنجیره صنعتی
با همکاری تشکلهای تخصصی از تشکیل نشستهای هم اندیشی با
واحدهای صنعتی پیشتاز در فناوریهای نوین و مگاترندها 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 کشورها به سمت
فناوریهای نوین و مگاترندها در حرکت هستند .ما نیز باید بستر را برای
توسعه فناوریهای نوین در صنایع پیشتاز فراهم آوریم.
وی افزود :با برگزاری نشستهای هم اندیشی و ترغیب صنایع به حرکت
به سمت فناوریهای نوین میتوان بستر را برای حضور نخبگان در
چرخههای صنعتی فراهم کرد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت در بخش دیگری از
سخنانش اشارهای به اصالح و بازنگری ردیفهای تعرفهای 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
عمدهای از مشکالت کمبود مواد اولیه ،شاهد گشایش خوبی در بخش
تولید کشور در آیندهای نزدیک باشیم.
گفتنی است در این نشست همچنین نایب رییس کمسیون صنایع اتاق
بازرگانی تهران نیز به ارائه گزارشی درباره « ۱۰مگاترند آینده اقتصاد
فناوری و تصویر آن بر اقتصاد ایران» پرداخت.
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کالهی صمدی از عصر جدیدی به نام تلفیق فناوریها نام برد و گفت:
عصر تلفیق فناوریها که هوش مصنوعی ،چاپ سهبعدی ،تولید بافتهای
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 .فناوریهای نوین ،در ابتدای امر کمی بیش از انتظار،
زمان میبرند تا جا بیفتند و سپس بسیار سریعتر از آنچه فکر میکنیم
همهگیر و کارا میشوند.

ممنوعیتفروش
برند کلوچه ایرانی در
آلمان
چند روز پیش خبرگزاریهای 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 میدانند ،اما انجمن
مربوطه عنوان میکند با توجه به حساسیت موضوع اظهار نظر درباره
چرایی توقف عرضه زود است و باید بررسیهای 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 رسانههای خارجی
این محصول به طور قابل توجهی خطر ابتالی انسان به سرطان را
افزایش میدهد! همچنین به دلیل ترکیبات آن ،برای مبتالیان به آلرژی
مشکلساز است.
البته این رسانهها تاکید کردهاند که در آلمان کنترل مواد غذایی سخت
گیرانهتر از کشورهای دیگر است ،بنابراین جای تعجب نیست که شکایات
مربوط به آزمونهای سالمت مواد غذایی مرتبا تکرار شود .موضوعی که
کارشناسان مواد غذایی نیز آن را دلیل اصلی اخبار گاه و بیگاه برگشت
محصوالت غذایی ما از کشورهای مقصد صادراتی عنوان میکنند.
یک کارشناسان حوزه غذا ،در این باره گفت :هر کشوری مبنای اندازهگیری
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  CISبدون
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 آنها تبدیل به یکی از دالیل
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نایب رئیس شورای
ملی زعفران :رشد
 ۲۰درصدی صادرات
زعفران
نایب رئیس شورای ملی زعفران
گفت :بنابر آمار گمرک ،صادرات
زعفران نسبت به سال قبل  ۲۰درصد 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 :رصدها نشان میدهد که  ۷تا  ۱۰درصد برداشت زعفران باقی مانده
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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 عبارتهای کلی مانند افزودنیهای مجاز یا رنگ مجاز و
… عنوان میشود در حالی که مصرفکننده حق دارد بداند منظور چه
موادی است.
وی یادآور شد :عدم شناخت مصرفکننده از ترکیبات محصول میتواند
سالمت وی را به خطر بیندازد.
جمشید مغازهای ،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 حساسیتهای موجود موضوع در
حال بررسی است و تا به نتیجه نرسیدن نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد.
وی اظهار کرد :همزمان با انجمن ،موضوع از طریق وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان استاندارد پیگیری میشود و
به زودی نتایج اعالم خواهد شد.
به گفته مغازهای؛ بررسی انجام شده تا اینجا نشان میدهد در کلوچه
مذکور از بادام زمینی استفاده شده اما این ماده غذایی در ترکیبات
محصول بر روی بسته ذکر نشده است.
وی یادآور شد :بادام زمینی یک ماده غذایی به شدت آلرژیزا است و
میتواند برای افراد حساس بسیار خطرناک باشد.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت ایران درباره
احتمال سرطانزا بودن این محصول اظهار نظر نکرد و آن را موکول
به پایان بررسیهای و اعالم نتایج دستگاههای مربوطه همچون وزارت
بهداشت کرد.
بر اساس این گزارش؛ به نظر میرسد با توجه به اهمیت مشکالت مطرح
شده درباره سالمت این برند کلوچه مانند آلرژیزا بودن ،باید هر چه
سریعتر بررسیها 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.

است.
او از رشد صادرات طالی سرخ خبر داد و گفت :بنابر آمار  ۸ماهه گمرک،
صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۰درصد رشد داشته
است و پیشبینی میشود که اگر اتفاق خاصی در بازار رخ ندهد ،رشد
صادرات تا پایان سال به  ۳۵تا  ۴۰درصد برسد.
حداکثر قیمت هر کیلو زعفران  ۱۵میلیون تومان
میری حداقل قیمت هر کیلو زعفران را ۸میلیون تومان و حداکثر  ۱۴تا
 ۱۵میلیون 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 میشود.
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 میشود.
به گفته میری ،با مشخص شدن میزان تولید و صادرات میتوان 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.

معاونت طرح و
برنامه وزارت صمت
اعالم کرد :واردات
 ۲۴۵میلیون دالری
اسانس و عرقیات
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،جدیدترین وضعیت
صنعت دارو و فرآوردههای 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 شدهاند.
بر این اساس  ۷۷درصد از واحدهای تولید دارو و فراورده های گیاهی
دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت ،معدن و تجارت کمتر از  ۵۰نفر
اشتغال بوده و در زمره بنگاههای کوچک طبقهبندی میشوند.
بنگاههای متوسط  ۱۳درصد و بنگاههای بزرگ  ۱۰درصد از کل
واحدهای مورد بررسی در این گزارش ( ۳۰۴واحد) را تشکیل میدهند.
در این گزارش آمده است ،تعداد  ۳۰۴واحد فعال در زمینه تولید دارو و
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فراورده های گیاهی در کشور وجود دارد که اشتغالی نزدیک به ۱۳۴۰۰
نفر ایجاد کرده اند.
استان البرز با  ۳۹واحد ،خراسان رضوی با  ۳۸واحد و اصفهان با  ۳۳واحد
بیشترین تعداد واحد فعال در این زمینه را دارا هستند.
بر اساس این گزارش ،طرحهای توسعهای با پیشرفت بیش از  ۶۰درصد
برابر  ۱۱واحد با پیشبینی اشتغال  ۳۴۷نفر در حال اجرا میباشد که
بیشترین تعداد در استان البرز با  ۷واحد و پیش بینی اشتغال  ۱۶۷نفر
است.
همچنین طرحهای ایجادی با پیشرفت بیش از  ۶۰درصد برابر  ۱۷واحد با
پیش بینی اشتغال  ۲۶۲۱در حال اجرا است که بیشترین تعداد در استان
البرز با  ۵واحد و پیش بینی اشتغال  ۳۴۰نفر و استان اردبیل با  ۴واحد و
پیشبینی اشتغال  ۱۷۳۳نفر میباشد.
در این گزارش تصریح شده است ،بیشترین واردات به استناد گزارش
 trade mapمربوط به اسانس و عرقیات ( )۳۳۰۱به 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
 ۲۰۵۰گردش مالی وتجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و
داروهای گیاهی به حدود  ۵۰۰۰میلیارد دالر خواهد رسید.
گفتنی است؛ متن کامل این گزارش در پورتال وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بخش گزارش محصوالت قابل مشاهده می باشد.

دبیر انجمن صنفی
روغن نباتی :توزیع
روزانه  ۴هزار تن
روغن در بازار
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی از توزیع روزانه  ۳.۵تا  ۴هزار تن روغن
در بازار خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیر هوشنگ بیرشک دبیر انجمن
ن خبر داد و گفت :گر چه
صنفی روغن نباتی  ،از آرامش نسبی بازار روغ 
 ۱۰۰درصد 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
روغنپیش نیاید و مشکالت فعلی مرتفع شود.
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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  ۳.۵تا  ۴هزار تن روغن خبر داد و گفت :با تولید بیشتر
کارخانه ها طی هفته های آتی روغن  ۴تا  ۵کیلویی حلب هم در اختیار
مردم قرار می گیرد.
این مقا م مسئول با اشاره به اینکه فروش روغن حلب با نرخ  ۱۳۰هزار
تومان قابل قبول نیست ،بیان کرد :روغن حلب بر مبنای قیمت مصوب
سازمان حمایت عرضه می شود و در سایت  ۱۲۴قیمت 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 بانکمرکزی
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.

وزیر صمت اعالم
کرد؛ رشد ۵۰
درصدی صادرات
ایران به  ۱۵کشور
همسایه
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در هشت ماه گذشته صادرات به ۱۵
کشور همسایه  ۵۰درصد افزایش یافت که نشان میدهد این کشورها
زمینه خوبی برای تحقق این مهم هستند.
علیرضا رزم حسینی ،در دیدار با فعاالن اقتصادی استان در سالن
همایشهای اتاق بازرگانی اصفهان ،اظهار کرد :در هشت ماه گذشته
صادرات به  ۱۵کشور همسایه  ۵۰درصد افزایش یافت که نشان میدهد
این کشورها زمینه خوبی برای تحقق این مهم هستند .در این فرآیند در
ماههای 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
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سخنگویانجمن
صنفی صنایع لبنی:
لبنیات در معرض
خطر واردات قرار
دارد
سخنگوی انجمن صنفی صنایع فرآوردههای 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
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ضروری و کارخانههای 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 استانها و استانداران
برای نظارت و کنترل بیشتر قیمتها در بازار داده شده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :البته ریشه گرانیها مربوط به ارز و
محدودیتهاست از این رو ما به دنبال افزایش کاال در بازار ایران هستیم.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان ،رزم
حسینی گفت :در بحث خودرو و فوالد باید نوعی مدیریت صورت گیرد تا
قیمتها 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  ۵۰هزار میلیارد
تومان مصوب و در شورای پول و اعتبار برای سرمایه در گردش مصوب شد و
فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی میتوانند از آن استفاده کنند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت و معدن در هشت ماه
گذشته رشد خوبی داشت ،گفت :در  ۱۷قلم 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 کمیتههای
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 طرحهای توسعهای 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 شرکتهای دانش بنیان از استانهای خوب است ،اظهارکرد:
در کمیته نساجی امروز در اصفهان موارد به حقی مطرح شد که توسط
معاونان وزارتخانه پیگیری می شود.
وی تصریح کرد :رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از درخواستهای
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 استانهای ممتاز در حوزه
صنعت و حوزه صنایع اقتصادی است به همین دلیل مورد توجه مقامات
ملی بوده که شاهد پیشرفت آنها بودیم

صنفی صنایع فرآورده های لبنی  ،اظهار کرد :حدود  ۴۸قلم لبنیات
توسط شرکتهای لبنی در کشور تولید میشود که  ۱۰قلم از این تعداد
به صورت مستقیم از سوی دولت قیمت گذاری میشود.
وی افزود :حدود  ۸۰درصد از تولیدات شرکتهای لبنی مربوط به
محصوالت قیمت گذاری از سوی دولت است چراکه بیشتر تقاضاها 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 زنجیرهی تولید ،نهادههای دامی با
نرخ مصوب و ارز ارزان قیمت برای واردات آنها در اختیار گاوداران قرار
میدهد.
وی تصریح کرد :دولت با هدف حمایت از دامدار و مصرف کننده اقدام به
اختصاص نهادههای دامی با ارز ارزان قیمت کرده است که این قانون از
 ۱۵سال 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 فرآوردههای لبنی ابراز کرد :در سال
گذشته بالغ بر  ۹۰۰میلیون دالر معادل  ۱۵هزار میلیارد تومان صرف
واردات نهادههای دامی با ارز دولتی به کشور شده است ،اما این هزینهها
نتوانست جوابگوی دامدارها باشد به طوری که تنها  ۳۵درصد از نیاز
سالیانه دامدارها به نهادههای دامی را تامین کرد و مابقی با نرخهای آزاد
تهیه شد.
ناتوانی در تامین  ۴۵۰میلیارد ریال سرانه شیر دانش آموزان در مناطق
محروم
بنی طبا مطرح کرد :سال گذشته در بودجه سالیانه کشور  ۴۵۰میلیارد
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  ۱۵هزار میلیارد تومان برای نهادههای دامی هزینه شد ،اما نتیجه
هم نداد.
وی عنوان کرد :با این وجود در صورتی که دولت مبلغ هزینه شده برای
واردات نهادههای دامی را صرف اهداف دیگر مانند توزیع شیر در مدارس
یا بسته حمایتی لبنیات برای اقشار ضعیف جامعه میکرد ،قطعا این
اهداف نتیجه بهتری میدادند به طور مثال با این  ۱۵هزار میلیارد تومان
میشد به مدت  ۱۰سال در تمام مدارس کشور ،شیر عرضه کرد.
سخنگوی انجمن صنفی صنایع فراورده های لبنی افزود :هم اکنون
دامدارها تکلیف خود را برای تهیه نهادههای دامی نمیدانند و این
موضوع موجب شده به تمام چرخه تولید خسارت وارد شود و نتیجه این
بالتکلیفی و دخالت دولت ،به تعطیلی  ۸۰۰کارخانه فرآوری لبنی و از
بین رفتن  ۱۲هزار اشتغال تبدیل شده است.
بنی طبا اظهار کرد :دولت باید حمایتهای خود در صنعت تولید لبنیات
را در زمینههای دیگری صرف کند تا این مشکالت در این صنعت هرچه
سریعتر از بین برود ،همان گونه که حمایت  ۱۵ساله دولت در راستای
تامین نهادههای دامی تاکنون هیچ نتیجهای نداشته و موجب هدر رفتن
منابع ارزی نیز شده است.
وی ادامه داد :آسیبهایی 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 میشود در آینده نزدیک مجبور به واردات
لبنیاتی شویم که ضرفیت صادرات آن در کشور وجود دارد.
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رئیس اتحادیه آجیل
و خشکبار :صادرات
۴۰درصد کاهش یافته
است
ی آجیل و
رئیس اتحادیه کشور 
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.
وی ادامه داد :بارانهای فراوان در زمان مناسب موجب شده تولید
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
نمیتوان قیمت قطعی برای آن اعالم کرد ،افزود :آجیل و خشکبار در
کشور ما عالوه بر تنوع در ارقام در سطوح کیفی متفاوتی عرضه میشود
که قیمت گذاری قطعی برای آنها را مشکل میکند.
به گفته وی؛ تنها میتوان حدود قیمت را درباره این محصوالت اعالم کرد
که در حال حاضر در آجیل چهار مغز قیمت هر کیلوگرم  ۱۹۰تا ۲۴۰
هزار تومان ،آجیل شیرین که معموال مختص شب یلدا است هر کیلوگرم
 ۱۲۰تا  ۱۸۰هزار تومان است.
ارزانی ممقانی دیگر تنقالت مورد استفاده در شب یلدا را تخمه آفتابگردان
برشمرد و گفت :قیمت تخمه آفتاب گردان داخلی در بازار از هر کیلوگرم
 ۲۵هزار تومان تا  ۴۵هزار تومان متغییر است.
وی قیمت هر کیلوگرم تخم آفتاب گردان خارجی را نیز از  ۵۰تا  ۶۰هزار
تومان اعالم کرد.
ارزانی ممقانی این نکته را یادآور شد که هر چند در بازار تخمه آفتابگردان
خارجی یافت میشود ،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  ۱۷۶هزار 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 قیمتهای 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 میتواند به تولید و تولیدکننده آسیب بزند.
وی معتقد است؛ در شرایطی که تولید افزایش یافته است کاهش صادرات
و خروج کاال از کشور میتواند مخرب تولید باشد چراکه انباشت محصول
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موجب کاهش زیاد قیمت و به زیان تولیدکننده میشود.
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.
ی آجیل و خشکبار میزان کاهش صادرات را ۴۰
رئیس اتحادیه کشور 
درصد اعالم کرد.
ارزانی ممقانی یادآور شد :هر ساله ارزش صادراتی محصوالت آجیلی و
خشکبار به  ۳٫۵میلیارد دالر میرسد ،اما پیشبینی میشود در بهترین
حالت ارزش صادراتی آن تا پایان سالجاری به  ۲میلیارد دالر برسد.

دبیر ستاد تنظیم
بازار :افزایش
قیمت لبنیات بدون
هماهنگیتخلف

است
قبـادی گفـت :بنـا شـد تـا بـه انجمـن صنایـع لبنـی تذکـر جـدی
بـرای افزایـش قیمتهـا داده شـود .هـر گونـه افزایش قیمتـی بدون
هماهنگـی تخلـف محسـوب میشـود.
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 قیمتها
داده شـود .هـر گونـه افزایـش قیمتـی بـدون هماهنگـی تخلـف
محسـوب میشـود.
او بـا اشـاره بـه تامیـن  ۱۰۰درصـدی نهادههـای 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 اقلام 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 میرسـد.
قبـادی بیـان کـرد :در روزهـای گذشـته شـاهد انتشـار اخبـاری
بودیـم کـه سـزاوار نبـود .تولیدکننـدگان مـرغ بـا سـخت تریـن
شـرایط اقتصـادی تولیـدات خـود را عرضـه کردنـد و کاملا فراینـد
آن مشـخص اسـت .امیدواریـم ایـن کارگـروه نقـش خـودش را در
بخشهـای مختلـف ایفـا کنـد.
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افتتاح گلخانه کشت
زعفران ایرانی در
کشور قطر

وزیر جهاد کشاورزی گفت :صادرات
تخم مرغ ممنوع است ،چون بار روانی
آن موجب افزایش قیمت میشود.
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 میشود و در
موقعیت مناسب برای کسانی که از تنظیم بازار حمایت کردند موقعیتی برای
صادراتتخممرغاختصاصمیدهیم.
وی در پاسخ به این سوال که وزارت صمت میگوید ،جهاد کشاورزی مرغ
را از مرغداران تحویل نمیگیرد ،افزود :این موضوع سادهای است و فرق
نمیکند 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 مرغداریها 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 میکند و همه رسانهها و هر دو وزارت خانه
باید دست به دست هم بدهیم که جلوی فشار دالالن به مردم را بگیریم.
نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان طیور تأمین است
وی در خصوص بازار نهادهها و تالظم بازار پروتئینی کشور گفت :در حال حاضر
علی رغم همه فشارهایی که در کشور است ما نهادههای مورد نیاز کلیه زنجیره
مرغداریهای گوشتی و تخم گذار را تأمین کردیم و تأمین خواهیم کرد.
خاوازی افزود :ما هیچ گونه محدودیتی از لحاظ ارائه و تحویل نهادههای 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 عمدهفروشی ورود پیدا کردند
و بسیاری از مرغدارهای ما کاالهایی همچون مرغ سبز را که میتوانستند با
قیمت باالتر عرضه کنند ،با بسته بندیهای عادی در اختیار مردم قرار دادند
تا قیمت کاهش پیدا کند.
خاوازی با اشاره به کاهش قیمت مرغ در بازار گفت :قیمت مرغ از  ۳۶هزار
تومان تا  ۲۴هزار تومان کاهش یافته است و ما در تالش هستیم تا قیمت
به نرخ مصوب برسد.
وی افزود :مرغ را در اختیار زنجیرههای 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 میکنم و قیمت مصوب هر کیلوگرم
تخممرغ بین ۱۳هزار و ۵۰۰تا ۱۴هزار و ۵۰۰تومان است و هر شانه ۲۹هزار
تومانعرضهمیشود.
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چندی پیش مراسم افتتاح گلخانه
کشت زعفران ایرانی در قطر با حضور سفیر کشورمان برگزار شد.
افتتاح این گلخانه و حضور سفیر در این مراسم درحالی است که
خروج پیاز زعفران از کشور ممنوع است و قاچاق کاال محسوب می
شود.
به گزارش ایلنا؛ افتتاح پروژه کشت گلخانهای 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
معتقدند افتتاح گلخانه کشت زعفران در قطر دادن فرصت به این
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 بهرغم ثروت
و استفاده از تکنولوژی جدید امکانپذیر نیست.
حسینی یادآور شد :ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در جهان
است که امکان تولید این محصول را در وسعت زیاد و در بسیاری
از استانها دارد.
وی حداکثر سطحی که کشور قطر میتواند به کشت گلخانهای
زعفران تخصیص دهد را  ۱۰هزار هکتار عنوان کرد که در مقابل
میزان تولید در کشور ما بسیار اندک است.
حسینی یادآور شد :حدود  ۹۵درصد از زعفران جهان در ایران تولید
میشود 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 میشــود.
وی تاکیــد کــرد :در موضــوع پیــش آمــده ایــن ســوال مطــرح
اســت کــه چگونــه یــک محصــول ممنوعــه از کشــور خــارج شــده
اســت؟ ســوال دیگــر اینکــه چــرا هیچیــک از دســتگاههای
مربوطــه واکنشــی نشــان ندادهانــد؟ ســوال مهمتــر اینکــه چــرا
ســفیر کشــورمان از ایــن مهــم بیاطــاع بــوده و در ایــن مراســم
شــرکت کــرده اســت؟
حســینی تصریــح کــرد :قاچــاق پیــاز زعفــران از کشــور امــر
تــازهای نیســت و سالهاســت پیــاز ایــن محصــول ارزشــمند در
حجــم زیــاد بــه کشــورهایی ماننــد افغانســتان قاچــاق میشــود.

وزیر جهادکشاورزی:
صادرات تخم مرغ
ممنوع است
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جمال رازقی جهرمی:

بخشنامههای غیرتخصصی
آفت جان اقتصاد کشور است
مدیرعامل شرکت صنایع غذایی ب.آ میگوید:
صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی بار دیگر
محدودیتهای زیادی بر روند تجارت کشور وارد
میکند و در دوره جنگ اقتصادی ،مشکالت
را دوچندان خواهد کرد .به عقیده او ،چنین
بخشنامهای برای وضعیت نرمال اقتصاد کارایی
دارد و در شرایط فعلی باید به نظر و نگاه بخش
خصوصی برای شناسایی و رفع مشکالت توجه
شود.
روز بیستوهشتم آبانماه بانک مرکزی با صدور
بخشنامهای ،محدودیتهای دیگری بر واردات کاال
اعمال کرد .بهاینترتیب که مدتزمان مقرر برای
تسلیم اظهارنامههای وارداتی به بانک بهمنظور رفع
تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت
و برای ترخیص قطعی کاال از گمرک بعد از ارائه
اسناد حمل ،مهلتی  ۴۵روزه تعیین شده است.
در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کاال
باید نسبت به ارائه اسناد حمل حوالههای ارزی
که در گذشته ارسال شده ،حداکثر تا  ۲۰دیماه
سال جاری اقدام کند .از طرفی برای ارائه اسناد
حوالههایی که بعد از  ۲۸آبان ارسال میشود از
تاریخ صدور تا تاریخ اعالمی تأمین ارز حداکثر
دو ماه زمان تعیین شده است .از طرفی ارسال
مستندات ترخیص کاال درباره اعتبارات و بروات
اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل
و حوالههای ارزی از تاریخ صدور اعالمیه تأمین ارز
حداکثر به مدت  ۴۵روز در نظر گرفته شده است.
این بخشنامه دو هفته بعد از ابالغ مصوبه ستاد
هماهنگی اقتصادی در مورد سیاستهای ارزی
منتشر شده است.
رئیس اتاق شیراز درباره بخشنامه جدید بانک
مرکزی میگوید :من واقعاً دلیل صدور این
بخشنامه را دو هفته بعد از مصوبه ستاد هماهنگی
اقتصادی درک نمیکنم .این رفتارهای هیجانی
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باعث میشود که مخاطب فکر کند گویی یک عده
اص ً
ال دوست ندارند که اقتصاد کشور روی آرامش
ببیند .نباید منافع شخصی و جناحی را به منافع
ملی ترجیح داد.
جمال رازقی جهرمی ،در گفتوگو با «پایگاه خبری
اتاق ایران» میافزاید :مصوبه اخیر بانک مرکزی
بههیچوجه با شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران
و محدودیتهای ناشی از کرونا همخوانی ندارد .این
بخشنامه بار دیگر نفس اقتصاد را خواهد گرفت.
او می¬گوید :در زمان کوتاهی که از سکانداری
وزیر جدید صنعت میگذرد ،فعاالن تجارت خارجی
امیدی تازه گرفته بودند و تراز بازرگانی کشور رشد
قابلتوجهی داشت و آثار این جهش در آمارها و
نمودارها نیز مشخص بود؛ اما به نظر میرسد بار
دیگر باید همه مشکالت از اول آغاز شود.
به عقیده رازقی جهرمی ،بانک مرکزی بار دیگر
میخواهد همه این شرایط را بر هم بزند و انتظار
بخش خصوصی این است که حداقل منشأ و دلیل
این تصمیمها را اعالمکند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید :مصوبه
اخیر بانک مرکزی بههیچوجه با شرایط تحریمی
حاکم بر اقتصاد ایران همخوانی ندارد .باید بانک
مرکزی به شرایط روز کشور توجه کند .اقتصاد
ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته و این
مصوبههای برای زمانی کاربرد دارد که شرایط
اقتصادی و سیاسی کشور عادی باشد .باید به این
نکته توجه کرد که ما در دوره بدترین تحریمها
به سر میبریم و من اص ً
ال نمیدانم چرا برخی از
گروههای سیاسی و تصمیمگیر به این نکته توجه
نمیکنند؟
او تصریح میکند :جنگ اقتصادی با تدابیر خاصی
راهبری میشود .نمیتوانید در این شرایط با
بخشنامههای عادی اقتصاد را راهبری کنید .آقایان
بدانند وضعیت کشور عادی نیست.

رازقی جهرمی میگوید :بخش خصوصی بارها و
بارها شرایط خود را اعالم کرده است .اول اینکه
بخشنامه جدید بانک مرکزی آثار مصوبه ستاد
هماهنگی اقتصادی از بین میبرد و بار دیگر
بانک مرکزی تصمیمی بدون مشورت با بخش
خصوصی اتخاذ کرده است .شرایط و پیشنهاد
بخش خصوصی همان موارد دهگانه است که در
نودو نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و
ش خصوصی اعالم شده است .دولت واقعاً باید
بخ 
به این موارد توجه کند تا از مشکالت عبور کنیم.
این پیشنهادها با توجه به شرایط خاص اقتصادی
کشور تنظیم شده است.
او تأکید میکند :رئیس اتاق ایران در نامه اخیر
خود درخواست کرده بود که امور صادرات و واردات
را دولت میتواند به بخش خصوصی واگذار کند
و از توان این حوزه بهره بگیرد .واقعاً دلیل این
ترس مشخص نیست که چرا نمیتوانند به بخش
خصوصی اعتماد کنند؟
او تصریـح میکنـد :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 میشـد .امـا بـا ایـن بخشـنامه
جدیـد معلـوم نیسـت که بـار دیگـر بایـد منتظر
چـه سرنوشـتی باشـیم .به نظر میرسـد بـا توجه
بـه اختیاراتـی کـه آقای همتی از سـران سـه قوه
گرفتـه نهتنهـا در مقابل وزارت اقتصـاد و دارایی و
وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت بلکـه در مقابـل
هیات دولت ایسـتاده اسـت.
بــه عقیــده رئیــس اتــاق شــیراز ،بخشــنامههای
غیرتخصصــی آفــت جــان اقتصــاد کشــور شــده
و بعدازایــن بایــد منتظــر کنــد شــدن رونــد
صــادرات و واردات بــه کشــور بــود.

INDUSTRY
I N D U S T R Y w w w. i r a n f o o d m a g a z i n e . c o m

مدیرعامل هلدینگ صنایع شیر ایران (پگاه):

نوآوری و توسعه محصوالت جدید همواره از اهداف مهم پگاه است

عبداهلل قدوسی گفت :بنگاه های اقتصادی
که نتوانند نیازمندی های پیدا و پنهان
مشتریان را درک کنند محکوم به شکست
و حذف هستند.
بـه گـزارش کارآفرینـی و صنعـت غـذا،
مهنـدس عبـداهلل قدوسـی مدیرعامـل
شـرکت صنایـع شـیر ایـران در پاسـخ
بـه خبرنـگار مـا مبنـی بـر ارزیابـی نقش
نـوآوری و پژوهـش در توسـعه کیفـی
و رضایـت کنونـی مصـرف کننـدگان
محصـوالت صنایـع غذایـی و سیاسـت
شـرکت پـگاه در ایـن زمینـه گفـت:
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
مشـتریان را درک کننـد محکـوم بـه
شکسـت و حـذف هسـتند.
مدیرعامـل هلدینـگ پـگاه در ادامـه
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
خلـــق ارزش هـــای جدیـــد و واال بـــرای
مشـــتریان یـــک کســـب و کار دانســـت
و گفـــت :الزم اســـت فرهنـــگ آن در

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

نایب رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه:

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 اصطلاح 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
مدرنیزاسـیون توزیـع و بسـط فروشـگاههای
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
ورود سـرمایه گـذاران بـه صنعـت غـذا گفـت:
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
 ،مالیــات تامیــن اجتماعــی و غیــره از آن
جملــه اســت .اگــر حاکمیــت مایــل بــه ایجــاد
انگیــزه در ایــن حــوزه اســت بایــد در قــدم اول
مالیــات بــر ارزش افــزوده در ایــن صنعــت را
لغــو و میــزان مالیــات عملکــرد و درصــد ســهم
تامیــن اجتماعــی تولیــد کننــده را کاهــش
داده و نهادهــای متعــدد متولــی اجرایــی
ونطارتــی بــر ایــن صنعــت را در یــک ســازمان
متمرکــز نمــوده بروکراســی دولتــی را بــه حــد
اقــل کاهــش دهــد و هزینــه پــول الزم بــرای
ســرمایه ثابــت و در گــردش را نیــز کــم کنــد.
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تغذیه

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

بخوانیدوسالمباشید
خواص متعدد گردو برای سالمتی بدن
متخصصان میگویند مصرف مغز گردو میتواند برای سالمت پوست ،مو و بدن بسیار مفید باشد.
گردو دارای خواص بی شماری است .مغز گردو سرشار از پروتئین ،اسیدهای چرب مفید ،و ویتامینها 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 میتواند باعث افزایش سالمت پوست ،مو و بدن شود .فواید گردو شامل موارد ذیل میشود:
 -۱گردو سالمت قلب را بیمه میکند .مغز گردو سرشار از پتاسیم ،منیزیم و کلســیم است .این مواد معدنی میتوانند باعث کاهش فشار خون شوند .همچنین
چربیهای اشباع شده مفید گردو میتواند باعث کاهش کلسترول بد خون شود .هر دو این موارد در نهایت بهبود عملکرد و سالمت قلب را درپی خواهد داشت.
 -۲گردو سیســتم ایمنی بدن را تقویت کند .مواد معدنی مانند روی و منگنز و نیز ویتامین آ موجود در گردو میتوانند باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن
شوند .تحقیقات نشان داده است خطر ابتال به بیماریهای عفونی و واگیر در افرادی که گردو مصرف میکنند کاهش مییابد.
 -۳گردو دارای فیبر است و همین موضوع باعث کمک به حرکت مواد غذایی در رودهها میشود .فیبر همچنین میتواند باعث رشد و تکثیر میکروبهای مفید
دستگاه گوارش شود که مانع از اختالالت گوارشی در فرد میشود.
 -۴یکی از خواصهای ویژه گردو ،کمک به سم زدایی بدن است .فیبر باالی گردو به کبد و کلیهها در فرآیند طبیعی سم زدایی کمک میکند.
 -۵منیزیوم ،ویتامین  Eو اسید چرب امگا  ۳موجود در گردو به فرآیند مبارزه با التهابات بدن کمک میکند .همچنین مصرف مداوم
گردو میتواند مانع از ابتال به بیماریهای التهابی شود.
 -۶گردو دارای سطح باالیی از ویتامین خانواده  Bاست .شهرت این ویتامینها به
دلیل توانایی آنها در افزایش متابولیسم (سوخت و ساز بدن) است .این بدان
معناســت که مصرف گردو میتواند باعث افزایش مصرف کالری در زمان
استراحت و تحرک شــود .همین امر نیز در نهایت منجر به کاهش وزن
خواهد شد.
 -۷گــردو دارای یــک آمینو اســید معروف بــه نــام ال آرجینین
( )L-arginineاســت که باعث افزایش خون رسانی به پوست سر
میشــود .افزایش خون رسانی به پوست ســر به صورت مستقیم در
افزایش رشد مو و کاهش ریزش مو تاثیر گذار است.
 -۸االجیک اسید که یک آنتی اکسیدان موجود در گردو است میتواند
خطر ابتال به سرطان بخصوص سرطان سینه و روده را کاهش دهد.
 -۹مصــرف گردو همچنیــن میتواند مانــع از پیری زودرس شــود .در بدن
مولکولهای ناپایداری به نــام رادیکالهای آزاد وجود دارد کــه میتواند باعث
ناپایداری شرایط بدن شود .همین امر در بلند مدت میتواند باعث آسیب به سلول ها،
دیانای و پروتئینهای بدن شود .با گذشت زمان مجموع این آسیبها میتواند
باعث پیری زود رس شــود .اما آنتی اکســیدانهای قدرتمند موجود در گردو
میتواند با رادیکالهای آزاد مبارزه کند و مانع از وقوع این روند شود
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فواید بینظیر نارنگی برای دیابتیها

متخصصان تغذیه معتقدند خوردن چهار عدد نارنگی در روز برای درمان دیابت و کاهش
وزن مفید است.
بسیاری از پزشــکان معتقدند که هر فرد میتواند روزانه چهار عدد نارنگی میل کند که البته
باید برای جذب همه فواید آن رگههای سفید نارنگی را هم بخورد.
به گفته پزشــکان این نوع مرکبات به طور کلی مفید و سالم هســتند؛ زیرا حاوی مقدار زیادی
ویتامین  Cبوده و در مقابل مقدار کالری آن کم است.
در پاسخ به سوالی درباره تعداد نارنگیهایی که هر فرد میتواند در روز میل کند ،یک
متخصص تغذیه در مرکز ملی تحقیقات پزشــکی غدد درون ریز وزارت بهداشت
روسیه میگوید :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 میشود.
بورلیوا توضیح داد :نارنگی حاوی مقدار نسبتاً زیادی ویتامین  ،Cویتامینهای
گروه  Bو  Aو همچنین کاروتن ،کلسیم ،منیزیم ،فسفر و در کل حاوی حدود
 ۱۰تا  ۱۵ویتامین و مواد معدنی است.
او به لزوم خوردن رگههای سفید در مرکبات تاکید کرد و افزود :این فیبرها به روند ساده
جذب کربوهیدرات کمک میکنند که این فرآیند برای بیماران دیابتی بسیار مفید است.
بورلیوا گفت :افرادی که به بیماریهای گوارشی و همچنین بیماریهای 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 دادههای جمع آوری شده از  ۱۷۸۷فرد در رده سنی  ۴۶تا  ۷۷سال را در بریتانیا بررسی کردند.
این شرکت کنندگان در بین سالهای  ۲۰۰۶تا  ،۲۰۱۰پرسشنامههای را تکمیل کردند و سپس در سالهای  ۲۰۱۲تا ۲۰۱۳
و مجددا ً  ۲۰۱۵تا  ،۲۰۱۶تحت 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:
 .۱نشان داده شد که پنیر محافظ ترین ماده غذایی در برابر مشکالت شناختی مرتبط با سن ،حتی در اواخر عمر
است.
 .۲مشخص شد که مصرف هفتگی گوشت بره ،و نه سایر گوشتهای قرمز ،باعث بهبود قدرت شناختی
طوالنی مدت میشود.
 .۳مصرف 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 میتوانند در این مورد اغماض کنند.
محققان معتقدند انتخاب درست ماده غذایی میتواند از بیماری و زوال شناختی پیشگیری نماید.
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توگو
گف 

ارز متقاضی
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 میشود و
واردات کاال توسط کسانی که ارز در خارج از کشور
دارند ،مجاز خواهد شد.
صادرکنندگانی که از سال  ۱۳۹۸به بعد تعهد ارزی
داشتهاند ،میتوانند مجوز واردات از محل تعهدات
صادراتی خود بگیرند و کاالهــای با اولویت وزارت
صمت را وارد کنند.
براســاس مصوبه جدیــد دولــت ،صادرکنندگان
میتوانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده
یا یک تأمینکننده کاال تهاتر ،و از فردا برای واردات
کاال اقدام کنند.
کاالهای اولویــتدار 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  70و 91
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.
ایــن امــر بــه توســعه واردات در مقابــل صــادرات
کمــک مــی کنــد و منجــر بــه تســهیل ترخیــص
کاالهــای دپــو شــده از گمــرک خواهــد شــد .ایــن
شــیوه واردات بــدون انتقــال ارز میتوانــد تــا حدود
زیــادی منجــر بــه تســریع در ترخیــص کاالهایــی
شــوند کــه ماههاســت در گمــرکات و بنــادر معطــل
تخصیــص ارز و ترخیص هســتند و بعضـاً در معرض

فســاد قــرار دارنــد و عمــده آنهــا کاالهــای اساســی
ماننــد روغــن و برنج یــا مــواد اولیــه تولید هســتند.
ایــن موضــوع میتوانــد بهشــدت رســوب کاال در
گمــرک را کاهــش و ســرعت مبــادالت تجــاری
کشــور را افزایــش دهــد و اگر ایــن مصوبــه همچون
برخــی مصوبــات قبلــی در اجــرا دچــار تغییــرات
نشــود ،حجــم باالیــی از کاالهــای رسوبشــده در
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
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مدیرعامل شرکت مارگارین عنوان کرد:

شاهدرشدقابلتوجهمیزانرضایتمشتریانهستیم

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
 ۸/۱درصد سهم بازار و در مجموع سال مالی ۲۰۲۰
( ۱۰ماهه اخیر) با مجموع  ۱۴٫۲درصد 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  ۱۷درصد 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
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در نشســت خبری جدیدترین گزارش ارائه شــده
توسط مدیرعامل شرکت مارگارین حاکی است این
شرکت در سال مالی  ،۲۰۲۰رضایت  ۹۹٫۹۶درصدی
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  ۳وزن
مختلف ،روغن سرخ کردنی (ویژه) در  ۳وزن مختلف،
روغن نیمه جامد (اُمگا )  ،روغن سرخ کردنی (شفاف)
در  ۲وزن مختلف ،روغن کانوال (کلزا) و (ویتامینه )
در  ۲وزن 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 ( ۲۰۲۰دی ماه  ۹۸الی
مهرماه  )۹۹افزود :شــرکت مارگارین از دیماه ۹۸
لغایت پایان مهرماه  ، ۹۹در حــوزه خانوار  ۳۹هزار
 ۷۳۱تن روغن و در حــوزه صنف و صنعت نیز ۶۷ ،
هزار  ۳۵۵تن روغن تولید کرده اســت  ،در مجموع
شرکت مارگارین در حوزه خانوار و صنف و صنعت،
 ۱۰۷هزار و  ۸۶تن روغن در انواع مختلف تولید کرده
است که در ماههای شهریور و مهر سال جاری هیچ

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

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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سبوس و محصوالت سبوسدار
مريم فتحي

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

مقدمه

ســبوس عبــارت اســت؛ از پوســته گنــدم ،جــو يــا
برنــج كــه سرشــار از ويتاميــن  ،B، Eپانتوتنيــك
اســيد ،آهــن ،منيزيــوم ،پتاســيم ،ســلنيوم و ...
ميباشــد .بــه هميــن دليــل داراي ارزش غذايــي
بســيار بااليــي اســت .مصــرف برنــج ســبوسدار،
نــان ،آرد و محصــوالت ســبوسدار ميتوانــد؛
بســياري از نيازهــاي تغذيــهاي انســان را برطــرف
نمايــد.

فوايد سبوس

ســبوس موجــود در نــان و برنــج و محصــوالت
ســبو سدار بــراي دســتگاه گــوارش و رفــع
مشــكالتي ماننــد يبوســت ،چربــي خــون بــاال و
اضافــه وزن مفيــد اســت .بهترين خاصيت ســبوس
بــه فيبــر آن بــر ميگــردد كــه مصــرف متوالــي آن
از يبوســت و در نتيجــه چاقــي پيشــگيري ميكند.
حســن ديگــر ســبوس ،القــاي حس ســيري اســت؛
زيــرا غــات ســبوسدار بيشــتر از غــات تصفيــه
شــده در دســتگاه گــوارش باقــي ميمانــد و آب
بــه خــود ميگيــرد و احســاس ســيري بيشــتري
بــه فــرد ميدهــد .فايــدهي ديگــر ســبوس كاهــش
جــذب كلســترول اســت؛ كــه باعــث كاهــش چربي
خــون شــده و غيرمســتقيم از بــروز بيماريهــاي
قلبي-عروقــي پيشــگيري ميكنــد .ســبوس
 %15-18كلســترول خــون را پاييــن مــيآورد؛
مثــ ً
ا فــردي كــه كلســترول  220دارد؛ اگــر
روزانــه محصــوالت ســبوسدار مصــرف كنــد،
ايــن كلســترول بــه زيــر  200يعنــي حــد
طبيعــي ميرســد .ســبوس جــذب قنــد
را نيــز كــم ميكنــد و زمينــهي ابتــا
بــه ديابــت را كاهــش ميدهــد .ايــن
مــاده غيرمســتقيم بــر فشــار خــون
تاثيــر دارد؛ بــه ايــن ترتيــب كــه
كاهــش وزن و كاهــش چربــي
خــون ميتوانــد باعــث كاهــش
فشــارخون نيــز شــود؛ امــا
مســتقيماً در درمــان فشــار
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خــون موثــر نيســت؛ در ضمــن جويــدن بهتــر و
بيشــتر ســبوس نيــز بــراي دندانهــا مفيــد اســت.

مواد مغذي سبوس

دليــل اصلــي مغــذي بــودن ســبوس ،وجــود
ويتامينهــاي گــروه  Bاســت؛ وقتــي ســبوس
غــات جــدا ميشــود ويتامينهــاي  B1يــا
تياميــن B3 ،يــا نياســين و بيوتيــن در آن كــم
ميشــود؛ امــا نانهــاي ســفيد و محصــوالت بــدون
ســبوس از ايــن لحــاظ فقيــر تلقــي ميشــوند؛
بعــاوه در غــات ســبوسدار انــواع مــواد معدنــي
مثــل آهــن ،منيزيــوم ،كلســيم و فســفر نيــز وجود
دارد و وجــود فيبــر در ســبوس غــات جــذب ايــن
مــواد معدنــي بــه خصــوص آهــن و كلســيم را
تاميــن ميكنــد .ســبوس غــات مختلــف از نظــر
ارزش غذايســي بــا هــم تفــاوت دارنــد ،بهتريــن
ســبوس در گنــدم و جــو موجــود اســت.

خواص دارويي سبوس گندم

بــا مصــرف روزانــه ســبوس گنــدم ميتــوان از
ابتــا بــه بيماريهــاي پوكــي اســتخوان ،يبوســت،
اختــاالت رود هي بــزرگ،
كمخو نــي ،

چا قــي  ،چر بــي خــو ن ،
ســر طا ن ر و د ه ،
بيما ر يهــا ي قلبــي -
عروقــي و ضعــف اعصــاب
پيشــگيري كــرد .ســبوس از ريــزش مــو و
ســفيد شــدن زود هنــگام مــوي ســر جلوگيــري و
باعــث شــادابي و طــراوت پوســت ميشــود .فيبــر
موجــود در ســبوس موجــب ميشــود هضــم مــواد
نشاســتهاي بــا ســرعت كمتــري انجــام شــده و در
نتيجــه قنــد بــه آهســتگي و بــه ميــزان كمتــري
وارد خــون شــده و از بــاال رفتــن يكبــاره قنــد
خــون جلوگيــري ميكنــد .در تنظيــم سيســتم
گــوارش و رفــع يبوســت هيــچ مــادهاي بــا قــدرت
ســبوس برابــري نميكنــد .ســبوس باعــث رانــش
مدفــوع در طــول لولهرهــاي رودهي كوچــك و
بــزرگ شــده و تحــركات موجــي شــكل رودههــا
را تقويــت ميكنــد و در نهايــت برطرفكننــده
يبوســت اســت .ســبوس گنــدم از بيشــتر امــاح و
ويتامينهــاي مــورد نيــاز بــدن برخــوردار اســت
لــذا مصــرف آن در دوران بــارداري و شــيردهي
بــه مــادران توصيــه ميشــود و چنانچــه بــه
طــور مــداوم مصــرف شــود عامــل افزايــش قــد در
كــودكان و نوجوانــان نيــز خواهــد شــد.
بـــه هميـــن دليـــل گـــروه صنعتـــي نجاتـــي
(آناتـــا) بـــا توليـــد محصـــوالت ســـبوسدار
متن ــوع ش ــامل يبس ــكويتهاي دايجس ــتيو
ســـاده(با نـــام تجـــاری تكـــس )،
شـــكالتي(با نـــام تجـــاری پامبيـــك)
 ،كرمدار(بانـــام تجـــاری وســـاده )،
دايجســـتيو بـــدون قنـــد ( بـــا نـــام
تجـــاری تايـــم) ،و محصـــوالت پيلـــو و
ج ــت توانس ــته اس ــت؛ گام بزرگ ــي در
راســـتاي ارتقـــاي ســـطح ســـامت
مصرفكننـــدگان بـــردارد.

اولين نشريه تخصصي صنايع غذايي ايران
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کدپستی ...........................................................................      :
موبایل ....................................... :
مبلغ  ...........................................ریال طی حواله بانکی شماره ............................................مورخ .....................
 ....................بانک .................................
واریز شد.

اشتراک  3ماهه
تهران ( 90000نود هزار) تومان
شهرستان ( 105000یکصد و پنج هزار) تومان
اشتراک  6ماهه
تهران ( 170000یکصد و هفتاد هزار) تومان
شهرستان ( 200000دویست هزار) تومان
اشتراک یک ساله
تهران ( 300000سیصد هزار) تومان
شهرستان ( 360000سیصد و شصت هزار) تومان
لطف ًا هزینه اشتراک را به حساب بانک تجارت به شماره  0290354781و یا شماره کارت 5859831128750907
بنام آقای دکتر محمد حسینی واریز و فیش واریزی همراه با فرم اشتراک تکمیل شده را به دفتر مجله فاکس نمایید.
توجه  :هرگونه تغییر آدرس را سریع ًا به دفتر مجله اطالع دهید.

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

