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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

سال99 و تحقق جهش تولید در سایه تحریم و کرونا

بسمه تعالی

در ابتدای سال 99 گفتیم که انتخاب رهبر انقالب برای شعار سال 99 بسیار هوشمندانه صورت گرفته است. طبیعی است 
هنگامی که عوامل بازدارنده به موضوعی حمله می کنند باید در برابر آن تدبیری اندیشیده شود تا آن عوامل را خنثی سازد 
و چنین بود که در آستانه سال 99، همزمانی هجوم ویروس کوید 19 با تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران روحیه 
مسئولین، مردم و تولیدگران را تحت تاثیر قرار دهد. در این حال الزم بود عامل موثر مقابله با این امر حادث شود و این عامل 

روحیه بخش، همان انتخاب هوشمندانه رهبری برای موضوع سال می بود.
در طول سال 99همچنان تحریم پابرجا بود و عدم تصویب مقررات مربوط به AFTF که مراودات بانکی ایران را دچار مشکالت 
مضاعف نمود شرایط کاربرای تولیدگران را سخت نمود. به آن بیفزائیم مشکالت مختلفی که در راه تولیدگران وجود دارد از 
قبیل مالیات ارزش افزوده، گمرک، تخصیص ارز و غیره که هر تولیدگری اگر عاشق نباشد پای پس می کشد، اما بهرحال می 
توان گفت که تولید ما در شرایط سخت تحریم و کرونا با یک چشم خندان و با یک چشم گریان بوده است درست است که 
در برخی صنایع مانند صنایع غذائی شرایط تولیدی بسیار رضایت بخش است اما در برخی صنایع کار به کاهش کارگران یا 

احیانا انصراف از تولید کشیده شده است. پس سوال اینست که آیا شعار سال تحقق نیافته و یا آنکه تاثیر مثبتی داشته است؟
در بررسی پدیده ها بر یک موضوع ضمن بررسی شرایط عملی شده در سپهر آن پدیده در آن موضوع باید امکان بررسی آن 

موضوع با عدم وجود پدیده را نیز در نظر گرفت.
فرض کنیم سال 99 بعنوان سال جهت تولید شناخته نمی شد. باید ببینیم در این حالت وضع تولید چگونه می شد؟

وقتی تحریم اجرا  شد و ویروس کرونا مشکالت جدیدی ایجاد می نمود آیا روحیه تولیدگری دچار مشکل نمی شد. این جا بود 
که شعار جهش تولید بخش مهمی از این دو عامل تضعیف کننده را خنثی کرد. اما در همین راستا برخی از آنان که باید به 

جهش تولید کمک کنند یا پا پس کشیدند و یا به آن بی تفاوت ماندند و یا به آن ضربه وارد کردند.
موضوع نحوه تخصیص ارز برای واردات قطعات و سپس گرانی آن، شیوه قیمت گذاری تولیدات، مشکالت بانکی برای تامین 
سرمایه در گردش )با توجه به نیازهای جدید سرمایه در گردش( پیچیدگی گمرکی، روابط بانکی بین المللی)بدلیل عدم تصویب 
مقررات مربوط به AFTF( ،تورم بسیار زیاد که باعث محدود شدن زندگی کارگران گردید همه و همه عوامل مقابله با جهش 
تولید بوده اند، در این شرایط طبق آمار موجود بسیاری از تولیدات حداقل دارای رشد قابل توجه شدند هر چند به برخی نیز 
لطمه وارد شد. در اینجا باید پرسید آیا قطع گاز و برق کارخانجات تولیدی در راستای پیام جهش تولید رهبری بوده است؟ 
مگر می توان این همه مشکل داشت و تولید دارای جهش گردد؟ در اینجا باید دست همه تولیدگران را بوسید که علیرغم همه 

مشکالت پابرجا و استوار ایستاده اند.
کارآفرینان، تولیدگران، مهندسین، کارگران شما را بخاطر پایمردی و ایستادگی و عشق به میهن می ستائیم و آرزوی خدمت 

واالتر به میهن و بهروزی برایتان را از خداوند متعال مسئلت داریم.
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تا  فرنگی  صادرات رب گوجه 
پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ 

بالمانع است
صـــادرات رب گوجـــه فرنگـــی در بســـته بندی 
ـــط  ـــایر ضواب ـــت س ـــا رعای ـــف ب ـــام مختل و احج
ـــاه  ـــن م ـــان فروردی ـــا پای ـــه ت ـــررات مربوط و مق

ـــت. ـــع اس ـــال 1۴۰۰ بالمان س
بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری اگروفودنیـــوز از 
ـــاس  ـــر اس ـــران، ب ـــارت ای ـــعه تج ـــازمان توس س
ـــازمان و  ـــن س ـــوی ای ـــده از س ـــه ش ـــزارش ارائ گ
ـــی وزارت  ـــی داخل ـــاون بازرگان ـــه مع ـــب نام حس
ـــالم  ـــرک اع ـــه گم ـــارت ب ـــدن و تج ـــت، مع صنع
شـــده صادرکننـــدگان رب گوجـــه فرنگـــی مجـــاز 
ـــاه ســـال 1۴۰۰  ـــن م ـــان فروردی ـــا پای هســـتند ت

ـــی  ـــورهای خارج ـــه کش ـــود را ب ـــوالت خ محص
ـــد. ـــادر کنن ص

خاطر نشان می سازد، رب گوجه فرنگی صادراتی 
با عنوان اسپتیک صرفاً مخصوص صادرات بوده و 
برای مصرف داخلی تولید نمی شود، این نوع رب 
کیسه های  در  و  تولید  خأل  تحت  فرنگی  گوجه 
مخصوص نگهداری می شود که دو  الی سه سال 
ماندگاری دارد، لذا با رب هایی که در داخل کشور 

توزیع می شود، متفاوت است.

 

در  ــه  ــ کـ ــی  ــ ــایـ ــ ــن هـ ــ روغـ
عمده فروشی ها مانده اند

معاون اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خوزستان با بیان اینکه تب خرید روغن در 

بازار فروکش کرده است، گفت: مقدار زیادی روغن 
در عمده فروشی ها مانده که خریدار ندارند.

به  اشاره  با  ناصریان  رحمان  ایسنا؛  گزارش  به 
وضعیت روغن در بازار اظهار کرد: وضعیت روغن 
در بازار مناسب است و در حال حاضر ۸۵ درصد از 

فروشگاه ها روغن دریافت می کنند.
وی ادامه داد: موضوع کمبود روغن را نمی پذیرم؛ 
مانده که  زیادی روغن در عمده فروشی ها  مقدار 
خریدار ندارند و تب خرید روغن در بازار فروکش 

کرده است.

 

ـــی  ـــع لبن ـــن صنای ـــاد انجم انتق
صـــادرات  سیاســـت های  از 

شیرخشک
ـــی  ـــی از سیاســـت صادرات ـــع لبن ـــن صنای انجم
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ــای  ــکاری هـ ــر پاسـ ــه خاطـ ــک بـ شیرخشـ
ــاورزی  ــاد کشـ ــت و جهـ ــه صمـ دو وزراتخانـ

انتقـــاد کـــرد.
ـــع  ـــن صنای ـــر انجم ـــارس؛ دبی ـــزارش ف ـــه گ ب
لبنـــی در نامـــه ای بـــه وزارت صمـــت از 
اختـــالف نظـــر دو وزارتخانـــه صمـــت و 
وزارت جهـــاد کشـــاورزی در سیاســـت هـــای 
صادراتـــی شیرخشـــک کـــه عاملـــی بـــرای 
ـــاد  ـــت، انتق ـــده اس ـــول ش ـــن محص ـــاق ای قاچ

کـــرد.
ــه  ــت کـ ــده اسـ ــد شـ ــه تاکیـ ــن نامـ در ایـ
ــوارض  ــن عـ ــر تعییـ ــر سـ ــه بـ دو وزارتخانـ
ـــی  ـــن م ـــد و نتیجـــه ای ـــم ندارن ـــی تفاه صادرات
ـــاق  ـــادی قاچ ـــول از مب ـــن محص ـــه ای ـــود ک ش
بـــه خـــارج از کشـــور مـــی رود بـــه  جـــای 
ـــل  ـــدگان داخ ـــد کنن ـــع آن تولی ـــه از مناف اینک

کشـــور منتفـــع شـــوند.
ـــرده  ـــد ک ـــی تاکی ـــع لبن ـــن صنای ـــر انجم دبی
ـــک  ـــادرات شیرخش ـــای ص ـــت ه ـــت سیاس اس
از رویـــه منطقـــی پیـــروی نمـــی کنـــد و در 
مقطعـــی هـــم کـــه صـــادر مـــی شـــود یـــا 
بیـــش از انـــدازه اســـت یـــا بســـیارکم کـــه 
ضـــرر آن بـــه تولیـــد کننـــدگان و مصـــرف 

ــد. ــور می رسـ ــدگان کشـ کننـ

 

تن شیرخشک  دپــوی۳۰ هزار 
قاچاق  انــبــارهــا/  در  ــازاد  مـ

شیرخشک رونق گرفت
ـــک  ـــدگان شیرخش ـــن تولیدکنن ـــس انجم رئی
ــام و  ــیر خـ ــد شـ ــای خریـ از کاهـــش تقاضـ
ـــازاد در  ـــک م ـــن شیرخش ـــزار ت ـــوی ۳۰ ه دپ

انبار هـــا خبـــر داد.
ــوان؛  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
انجمـــن  رئیـــس  ســـلیمی  ســـیاوش 
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــک ب ـــدگان شیرخش تولیدکنن
صـــادرات شیرخشـــک طـــی ۲.۵ ســـال گذشـــته 

ـــال  ـــرد: امس ـــار ک ـــت، اظه ـــوده اس ـــوع ب ممن
بازار هـــای  بـــه  ۳ محمولـــه شیرخشـــک 
هـــدف صـــادر شـــد کـــه ۲ محمولـــه آن ۵ 
هـــزار تنـــی و یک محمولـــه 1۰ هـــزار تنـــی 

بـــوده اســـت.
ـــیرخام  ـــه ش ـــی ک ـــرایط فعل ـــزود: در ش وی اف
ــود،  ــات نمی شـ ــذب کارخانجـ ــدی جـ تولیـ
شیرخشـــک  کارخانه هـــای  ســـمت  بـــه 
ســـرازیر می شـــود، بـــه همیـــن خاطـــر 
کارخانجـــات شیرخشـــک بـــا ترافیـــک بـــار 

روبـــرو هســـتند.
ــه  ــه ماهانـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــلیمی بـ سـ
حداقـــل ۲۵ هـــزار تـــن شیرخشـــک تولیـــد 
می شـــود، بیـــان کـــرد: بیـــش از ۳۰ هـــزار 
تـــن موجـــودی شیرخشـــک اعـــالم شـــده، 
ســـالیانه  مصـــرف  حداکثـــر  درحالیکـــه 
شیرخشـــک کشـــور ۷۰ هـــزار تـــن اســـت.

رئیـــس انجمـــن صنفـــی تولیدکننـــدگان 
ــای  ــه واحد هـ ــان اینکـ ــا بیـ ــک بـ شیرخشـ
تولیـــدی اجـــازه صـــادرات ندارنـــد، گفـــت: 
تولیـــدی  واحد هـــای  حاضـــر  حـــال  در 
ـــر  ـــن خاط ـــه همی ـــد، ب ـــادرات ندارن ـــازه ص اج
ـــک  ـــاق شیرخش ـــه قاچ ـــدام ب ـــان اق قاچاقچی

بـــه بازار هـــای هـــدف می کننـــد.
ســـلیمی ادامـــه داد: بنابـــر آمـــار یـــک مـــاه 
اخیـــر، بیـــش از ۳۰ هـــزار تـــن موجـــودی 
شیرخشـــک کارخانجـــات بـــوده اســـت کـــه 
ــره  ــزان ذخیـ ــدای از میـ ــزان جـ ــن میـ ایـ
ــت  ــود اسـ ــرف خـ ــرای مصـ ــا بـ کارخانه هـ
ــود،  ــه شـ ــار اضافـ ــن آمـ ــه ایـ ــر بـ ــه اگـ کـ
ــزار  ــه بیـــش از ۵۰ هـ ــور بـ موجـــودی کشـ

تـــن می رســـد.
ـــد  ـــدرت خری ـــش ق ـــئول کاه ـــام مس ـــن مق ای
خانـــوار را علـــت اصلـــی مـــازاد شیرخشـــک 
دانســـت و گفـــت: بـــا کاهـــش قـــدرت 
خریـــد خانـــوار، شـــیرخام تولیـــدی روانـــه 
کارخانه هـــای شیرخشـــک می شـــود کـــه 
بـــا ایـــن وجـــود بـــا مـــازاد تولیـــد روبـــرو 

ــتیم. هسـ
وی در پایـان بـا بیـان اینکه اطالعـی از واردات 
شیرخشـک بـا تغییر کـد تعرفه نـدارم، تصریح 
کـرد: گرچـه آمار هایـی از واردات شیرخشـک 
بـا تغییـر کـد تعرفـه داده می شـود، امـا بنـده 
اطالعـی از ایـن موضوع ندارم. هـر چند واردات 
شیرخشـک در شـرایطی کـه بـا مـازاد تولیـد 

روبـرو هسـتیم، جای تاسـف دارد.

 

نباتی  روغن  تقاضای  افزایش 
ناشی از زمزمه های تغییر نرخ 

ارز است
انجمـــن روغـــن نباتـــی اعـــالم کـــرد: زمزمـــه 
ـــرخ ارز کاالهـــای اساســـی منجـــر  ـــر ن هـــای تغیی
بـــه افزایـــش تقاضـــا در بـــازار روغـــن نباتـــی 

ـــت. ـــده اس ش
ـــه  ـــوز، ب ـــری اگروفودنی ـــگاه خب ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــی  ـــن نبات ـــع روغ ـــی صنای ـــن صنف ـــل از انجم نق
ــی  ــر موضوعاتـ ــای اخیـ ــی ماه هـ ــران، طـ ایـ
ـــی  ـــان برخ ـــا از زب ـــرخ ارز باره ـــر ن ـــر تغیی نظی
ـــر  ـــن ام ـــده و همی ـــرح ش ـــه مط ـــراد در جامع اف
منجـــر بـــه افزایـــش تقاضـــا در بـــازار روغـــن 

ـــت. ـــده اس ـــی ش نبات
ـــان  ـــا پای ـــت ت ـــرار نیس ـــزارش ق ـــن گ ـــر ای ـــا ب بن
ــن  ــد و همچنیـ ــر کنـ ــن تغییـ ــال ارز روغـ سـ
ســـال آینـــده نیـــز تصـــور می کنیـــم کـــه ارز 
آن تغییـــری نخواهـــد کـــرد امـــا زمزمه هـــای 
ـــد روغـــن  ـــر ارز باعـــث شـــده تقاضـــای خری تغیی
در بـــازار افزایـــش یابـــد بـــه طـــوری کـــه بـــر 
ـــی  ـــن نبات ـــای روغ ـــود تقاض ـــار موج ـــاس آم اس
در فروشـــگاه های زنجیـــره ای طـــی هفتـــه 
گذشـــته ۳۰ تـــا ۳۵ درصـــد افزایـــش داشـــته 

ـــت. اس
ــت:  ــده اسـ ــن آمـ ــزارش همچنیـ ــن گـ در ایـ
ــت  ــکالت ارزی دو آفـ ــا و مشـ ــش تقاضـ افزایـ
ـــه  ـــا توج ـــت و ب ـــی اس ـــن نبات ـــازار روغ ـــم ب مه
بـــه تولیـــد و توزیـــع 1۷۷ هـــزار تـــن انـــواع 
ـــی دی  ـــات ط ـــط کارخانج ـــی توس ـــن نبات روغ
ـــود روغـــن در  ـــان کمب ـــاه ســـال جـــاری همچن م
برخـــی اســـتان ها و شهرســـتان ها بـــه ویـــژه 
ـــه  ـــد ک ـــوش می رس ـــه گ ـــرزی ب ـــتان های م اس
ـــه زودی  ـــده ب ـــام ش ـــای انج ـــزی ه ـــا برنامه ری ب
رفـــع می شـــود و هیـــچ کمبـــودی در تأمیـــن 

ـــدارد. ـــود ن ـــع وج ـــن مای روغ

اخبار
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ایـــن اخبـــار در حالـــی بـــه گـــوش می رســـد 
ـــر اســـاس آمـــار موجـــود ایـــن رقـــم تولیـــد  کـــه ب
ـــاه ســـال قبـــل  ـــه دی م ـــی نســـبت ب روغـــن نبات
ـــن  ـــات روغ ـــت و کارخانج ـــته اس ـــش داش افزای
ـــن  ـــد همی ـــرای تولی ـــزی الزم ب ـــی برنامه ری نبات
میـــزان روغـــن در بهمـــن و اســـفند را در دســـتور 
کار قـــرار داده انـــد و از هفتـــه آینـــده مشـــکلی در 
ـــم داشـــت  ـــوار نخواهی ـــع خان ـــن مای ـــن روغ تأمی
ـــه زودی  ـــز ب ـــد نی ـــه جام ـــن نیم ـــکل روغ و مش

ـــد. ـــد ش ـــع خواه مرتف

 

بازار  بر  کرونا  ویــروس  سایه 
داخلی زعفران

میـــری از کاهـــش قیمـــت طـــالی ســـرخ در 
ـــل  ـــون حداق ـــم اکن ـــت: ه ـــر داد و گف ـــازار خب ب
ـــان  ـــون توم ـــران ۷ میلی ـــو زعف ـــر کیل ـــت ه قیم

ـــت. ـــان اس ـــون توم ـــر 1۵ میلی و حداکث
ــوان؛  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــورای مل ـــس ش ـــب رئی ـــری نای ـــا می غالمرض
ـــرخ در  ـــالی س ـــت ط ـــش قیم ـــران از کاه زعف
ـــل  ـــون حداق ـــم اکن ـــت: ه ـــر داد و گف ـــازار خب ب
ـــان و  ـــون توم ـــران ۷ میلی ـــو زعف ـــر کیل ـــرخ ه ن

ـــت. ـــان اس ـــون توم ـــر 1۵ میلی حداکث
او افـــزود: بـــا توجـــه بـــه تعطیلـــی بازار هـــای 
ــن  ــت ارز و همچنیـ ــکالت بازگشـ ــا، مشـ اروپـ
ـــار کاهـــش قیمـــت  ـــازار چیـــن در کن ـــی ب تعطیل
ارز، صادرکننـــدگان در فـــروش هـــر کیلـــو 
ــرر  ــان متضـ ــون تومـ ــا ۴ میلیـ ــران ۲ تـ زعفـ

شـــدند.
ــایی بازار هـــای  ــا بازگشـ ــه داد: بـ میـــری ادامـ
اروپـــا بـــه کشـــاورزان توصیـــه می شـــود کـــه 
ـــه  ـــرا ک ـــد چ ـــه نکنن ـــران عجل ـــروش زعف در ف
ازدیـــاد تقاضـــا منجـــر بـــه کاهـــش قیمـــت 

می شـــود.
ـــاره  ـــران درب ـــی زعف ـــورای مل ـــس ش ـــب رئی نای

ــل  ــازار داخـ ــر بـ ــا بـ ــروس کرونـ ــر ویـ تاثیـ
بیـــان کـــرد: بـــا گســـترش ویـــروس کرونـــا، 
فـــروش زعفـــران بـــه علـــت عـــدم برگـــزاری 
مناســـبت ها و کاهـــش مصـــرف در داخـــل 
ـــش  ـــا کاه ـــه ب ـــن آنک ـــت، ضم ـــرده اس ـــت ک اف
قـــدرت خریـــد خانـــوار، زعفـــران بـــه عنـــوان 
ــوب  ــوار محسـ ــبد خانـ ــس در سـ کاالی لوکـ

می شـــود.
او ســـطح زیـــر کشـــت زعفـــران را 1۵۰ هـــزار 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــرد و گف ـــالم ک ـــار اع هکت
بحـــث فـــرآوری، صـــادرات و ارزآوری بـــاالی ایـــن 
محصـــول انتظـــار مـــی رود کـــه بـــا فرهنـــگ 
ســـازی مصـــرف زعفـــران در کشـــور افزایـــش 
ـــازاد  ـــران م ـــر نگ ـــود دیگ ـــن وج ـــا ای ـــه ب ـــد ک یاب

تولیـــد در ســـال های آتـــی نیســـتیم.
ــران در  ــی زعفـ ــورای ملـ ــس شـ ــب رئیـ نایـ
ـــش  ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــح ک ـــان تصری پای
هزینه هـــای تولیـــد، قیمت هـــای کنونـــی 
ـــت  ـــاورزان نیس ـــه کش ـــوی هزین ـــران جوابگ زعف
ـــی،  ـــع صادرات ـــع موان ـــا رف ـــی رود ب ـــه انتظـــار م ک
قیمـــت زعفـــران بـــه نـــرخ منطقـــی خـــود 
ـــرم  ـــد دلگ ـــر تولی ـــه ام ـــاورزان ب ـــا کش ـــد ت برس
شـــوند چـــرا کـــه تولیـــد زعفـــران کیفـــی در 

رونـــق صـــادرات تاثیـــر بســـزایی دارد.

 

کاهش تقاضای خرید روغن در 
بازار

ـــل کاران  ـــداران و حق العم ـــه بنک ـــس اتحادی رئی
ـــن  ـــود روغ ـــی کمب ـــو روان ـــدن ج ـــته ش از شکس

ـــر داد. ـــازار خب ـــی در ب خوراک
ـــودمند  ـــال س ـــنا، محمدکم ـــزارش ایس ـــه گ ب
روغـــن  عرضـــه  وضعیـــت  خصـــوص  در 
ـــور  ـــه ط ـــرد: ب ـــار ک ـــازار، اظه ـــی در ب خوراک
کلـــی علـــت کمبـــود روغـــن در بـــازار، 
ــای  ــه کارخانه هـ ــه بـ ــواد اولیـ ــیدن مـ نرسـ

تولیـــدی بـــه واســـطه تبدیـــل ارز ۴۲۰۰ 
تومانـــی بـــه ارز نیمایـــی بـــود کـــه باعـــث 
ایجـــاد خالئـــی یـــک ماهـــه در بـــازار شـــد.

ـــم  ـــر ه ـــه ب ـــر ب ـــرایط منج ـــن ش ـــزود: ای وی اف
خـــوردن عرضـــه و تقاضـــا و افزایـــش شـــدید 

ـــد. ـــازار ش ـــن در ب ـــد روغ ـــای خری تقاض
ســـودمند بیـــان کـــرد: بـــا تالش هایـــی کـــه 
ـــد، روغـــن  دولـــت و عوامـــل مربوطـــه انجـــام دادن
ـــروز  ـــد شـــد و ام ـــادی تولی ـــدار بســـیار زی ـــه مق ب
ـــا  ـــازار حـــدود ۷۰ ت ـــد روغـــن در ب تقاضـــای خری
ـــر  ـــش کم ت ـــه ۲۰ روز پی ـــبت ب ـــد نس ۸۰ درص

ـــت. ـــده اس ش
ـــل کاران  ـــداران و حق العم ـــه بنک ـــس اتحادی رئی
ـــته  ـــن شکس ـــود روغ ـــی کمب ـــو روان ـــزود: ج اف
ــداران در  ــن از بنکـ ــد تـ ــت و چنـ ــده اسـ شـ
ــد  ــار کردنـ ــده اظهـ ــا بنـ ــی بـ ــاس تلفنـ تمـ
کـــه روغن هـــای ۴ کیلویـــی جامـــد روی 
ـــدارد. ـــتری ای ن ـــت و مش ـــده اس ـــان مان دست ش

ـــودن خرده فروشـــی  ـــوع ب ـــه ممن ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــه ســـتاد  توســـط بنکـــداران گفـــت: طبـــق مصوب
ـــه  ـــی ک ـــت، روغن ـــازمان صم ـــازار و س ـــم ب تنظی
در اختیـــار بنکـــداران قـــرار می گیـــرد تنهـــا 
ــه کســـب  ــه دارای پروانـ ــه مغازه دارانـــی کـ بـ
ــود و  ــتند، داده می شـ ــی هسـ ــت صنفـ و هویـ
ـــه  ـــی را ب ـــوز خرده فروش ـــت، مج ـــازمان صم س

ـــت. ـــداده اس ـــداران ن بنک
ســـودمند تصریـــح کـــرد: روغن هایـــی کـــه در 
ـــر  ـــا ذک ـــرد ب ـــرار می گی ـــازه داران ق ـــار مغ اختی
روغن هـــای  تعـــداد  و  خرده فـــروش  آدرس 
تحویـــل داده شـــده در اختیـــار بازرســـی ســـازمان 

ــرد. ــرار می گیـ ــت قـ صمـ
اهواز  و حق العمل کاران  بنکداران  اتحادیه  رئیس 
گفت: دو کارخانه تولید روغن )ساعی و گلستان( 
به مقدار زیادی روغن به بازار تزریق کرده اند. ۲۰ 
روز پیش اگر در روغن ها حتی گازوئیل می ریختند 
باز هم تقاضا برای خرید این روغن وجود داشت. 
اکنون مشتری بین انواع برندهای روغن، انتخاب 
می کند که کدام یک را ببرد و میزان روغن در بازار 

افزایش یافته است.
ســـودمند افـــزود: اگـــر کارخانه هـــای تولیـــد 
ـــود  ـــد خ ـــه تولی ـــکل ب ـــن ش ـــه همی ـــن ب روغ
ـــه  ـــن ب ـــده روغ ـــاه آین ـــک م ـــا ی ـــد ت ـــه دهن ادام
ـــرد و  ـــرار می گی ـــترس ق ـــادی در دس ـــدار زی مق
ـــا ۳۰ درصـــد  ـــا هفتـــه آینـــده نیـــز ۲۰ ت قطعـــاً ت
باقی مانـــده از احســـاس کمبـــود روغـــن در 

ـــت. ـــد رف ـــن خواه ـــازار از بی ب

اخبار
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برابری قیمت روغن  فروش ۴ 
در بازار سیاه / شیرینی شب 

عید گران نمی شود
ـــیرینی  ـــادی و ش ـــدگان قن ـــه دارن ـــس اتحادی ریی
ــن را  ــطه ها روغـ ــرد: واسـ ــار کـ ــران اظهـ تهـ
ـــر  ـــد براب ـــه چن ـــه ب ـــا اینک ـــد ی ـــکار می کنن احت
ـــه  ـــازار ســـیاه می فروشـــند. از کارخان قیمـــت در ب
ــد و در  ــان می خرنـ ــزار تومـ ــن را 1۲۰ هـ روغـ
ـــزار  ـــوی ۵۰۰ ه ـــازار مول ـــا ب ـــه ی ـــدان محمدی می

ــند. ــان می فروشـ تومـ
ـــورد  ـــد در م ـــره من ـــی به ـــا؛ عل ـــزارش ایلن ـــه گ ب
ـــار  ـــادی اظه ـــای قن ـــاز واحده ـــورد نی ـــن م روغ
ـــن  ـــدی روغ ـــای تولی ـــفانه واحده ـــت: متاس داش
ـــرار  ـــا ق ـــار قنادی ه ـــود را در اختی ـــوالت خ محص
نمی دهنـــد و روغـــن در اختیـــار واســـطه ها 
ــتر  ــوع بسـ ــن موضـ ــه ایـ ــرد کـ ــرار می گیـ قـ
افزایـــش قیمـــت و ایجـــاد بـــازار ســـیاه بـــرای 
ـــن  ـــکاران م ـــه هم ـــت. بطوریک ـــده اس ـــن ش روغ
ـــدا  ـــن پی ـــه روغ ـــت کارخان ـــا قیم ـــد ب نمی توانن
کننـــد و بایـــد بـــرای تهیـــه روغـــن واحـــد تولیـــدی 
ـــول پرداخـــت کنـــد  ـــر قیمـــت پ خـــود چنـــد براب
ـــز مشـــخص نیســـت  ـــت نی ـــن قیم ـــا همی ـــه ب ک

ـــر. ـــا خی ـــد ی ـــدا کنن ـــن پی ـــد روغ ـــه بتوانن ک
وی اضافـــه کـــرد: بـــرای تهیـــه شـــیرینی های 
خشـــک بـــرای اســـفندماه بایـــد کار از امـــروز 
ــت  ــه علـ ــفانه بـ ــی متاسـ ــود. ولـ ــروع شـ شـ
ـــک از  ـــچ ی ـــن هی ـــد روغ ـــه مانن ـــواد اولی ـــود م نب

ــد. ــروع نکرده انـ ــن کار را شـ ــادان ایـ قنـ
ـــیرینی  ـــادی و ش ـــدگان قن ـــه دارن ـــس اتحادی ریی
تهـــران بـــا اشـــاره بـــه بـــازار ســـیاه روغـــن 
ـــکار  ـــن را احت ـــطه ها روغ ـــرد: واس ـــان ک خاطرنش
ـــت  ـــر قیم ـــد براب ـــه چن ـــه ب ـــا اینک ـــد ی می کنن
در بـــازار ســـیاه می فروشـــند. از کارخانـــه 
ــد و در  ــان می خرنـ ــزار تومـ ــن را 1۲۰ هـ روغـ
میـــدان اعـــدام یـــا بـــازار مولـــوی ۵۰۰ هـــزار 

ـــهمیه  ـــن س ـــن روغ ـــند. ۳۵۰ ت ـــان می فروش توم
ـــن  ـــد بی ـــر واح ـــه ه ـــه ب ـــد ک ـــا داده بودن ـــه م ب
ـــرف  ـــه مص ـــه ب ـــد ک ـــن داده ش ـــا 1۵ روغ 1۰ ت
ماهانـــه هـــم نمی رســـد. بنابرایـــن واحدهـــای 
ـــکار  ـــن احت ـــد روغ ـــی نمی توان ـــیرینی فروش ش

ـــند. ـــرده باش ک
وی افـــزود: قبـــال شـــکر را ۷۵۰۰ تـــا ۸ هـــزار 
تومـــان می خریدیـــم بـــود کـــه بـــا مصوبـــه 
ـــان  ـــزار و ۵۰۰ توم ـــت 11 ه ـــه قیم ـــدی ب جدی
درب کارخانـــه رســـیده کـــه تـــا بـــه دســـت 
قنـــاد برســـد بـــه قیمـــت 1۲ هـــزار تومـــان 
ــازمان  ــس سـ ــش، رییـ ــای تابـ ــد. آقـ می رسـ
حمایـــت در مصاحبـــه ای گفتنـــد کـــه ایـــن 
مصوبـــه غیرقانونـــی اســـت امـــا ترتیـــب اثـــری داده 
ـــزار و  ـــی 11 ه ـــه همـــان قیمـــت اعالم نشـــد و ب
ـــت.  ـــروش اس ـــال ف ـــازار در ح ـــان در ب ۵۰۰ توم
البتـــه شـــکر موجـــود اســـت و کمبـــودی نیســـت 
امـــا بـــا قیمـــت زیـــادی فروختـــه می شـــوند.

ـــال و  ـــر س ـــا آخ ـــرد: ت ـــح ک ـــد تصری ـــره من به
ـــرای  ـــه ای ب ـــچ برنام ـــد هی ـــب عی ـــور ش همینط
ــی  ــم. وقتـ ــیرینی نداریـ ــت شـ ــش قیمـ افزایـ
ـــا  ـــد طبیعت ـــش می یاب ـــه افزای ـــواد اولی ـــت  م قیم
ـــا  ـــت ام ـــذر اس ـــز تاثیرگ ـــی نی ـــت نهای در قیم
ـــم. ـــرای افزایـــش قیمـــت نداری هیـــچ برنامـــه ای ب

 

صنایع کنسروی کمبود حلبی 
ــت/ ۷۵  ــد، گــرانــی اس ــدارن ن

درصد از ورق حلب وارداتی است
تولیدکننـدگان مـواد غذایی کنسـروی و تعدادی 
از مسـئوالن، دلیـل بخشـی از افزایـش قیمـت 
محصوالت کنسـروی را مربوط به کمبود و گرانی 
ورق حلـب عنـوان می کننـد، امـا بـه گفتـه دبیر 
سندیکای صنایع کنسـرو ایران کمبود ورق حلب 
نداریـم و بـا افزایش نـرخ دالر قیمـت آن افزایش 

داشـته است.

 بـــه گـــزارش ایلنـــا؛ در چنـــد هفتـــه اخیـــر 
تولیدکننـــدگان و برخـــی از مســـئوالن از کمبـــود 
ـــی  ـــواد غذای ـــدی م ـــته بن ـــرای بس ـــب ب ورق حل
ـــد. آن هـــا کمبـــود و گرانـــی را دلیـــل  خبـــر داده ان
ـــی  ـــش قیمـــت محصـــوالت غذای بخشـــی از افزای

ــد. کنســـروی می داننـ
از جملـــه ایـــن مســـئوالن عیســـی گلشـــاهی، 
مدیـــرکل دفتـــر بهبـــود کیفیـــت، فـــرآوری و 
ـــران  ـــیالت ای ـــازمان ش ـــان س ـــازار آبزی ـــعه ب توس
ـــبت  ـــه مناس ـــری ب ـــتی خب ـــه در نشس ـــت  ک اس
دهـــه فجـــر یکـــی از دالیـــل گرانـــی قیمـــت 
ـــوان  ـــب عن ـــود ورق حل ـــی را کمب ـــرو ماه کنس

ـــرد. ک
ــای  ــر کارخانه هـ ــال حاضـ ــت: در حـ وی گفـ
تـــن ماهـــی بـــا مشـــکل کمبـــود ورق 
ـــان  ـــتند، همچن ـــه هس ـــرو مواج ـــی کنس قوط
ــل  ــه دلیـ ــز بـ ــن نیـ ــا روغـ ــه کارخانه هـ کـ
محدودیتـــی کـــه در تأمیـــن ورق حلـــب 
بـــه وجـــود آمـــده بـــا چالش هایـــی مواجـــه 

ند. شـــده ا
ـــد  ـــه محم ـــت ک ـــی اس ـــخنان در حال ـــن س ای
صنایـــع  ســـندیکای  دبیـــر  میررضـــوی، 
کنســـرو ایـــران، تاکیـــد دارد کـــه کمبـــودی 
ـــروی  ـــع کنس ـــاز صنای ـــورد نی ـــب م در ورق حل

نداریـــم.
کنسروی  غذایی  صنایع  ساالنه  نیاز  میزان  وی 
کشور به ورق حلب را بین ۷۰ تا ۷۵ هزار تن 
در  نیاز  این  از  درصد   ۲۵ افزود:  و  کرد  عنوان 
واردات  از طریق  داخل کشور و ۷۵ درصد آن 

تامین می شود.
ــن ورق  ــی تامیـ ــع اصلـ ــه داد: منبـ وی ادامـ
ـــزرگ  ـــرکت ب ـــک ش ـــط ی ـــی توس ـــب داخل حل
ــرق  ــورهای شـ ــی از کشـ ــوالدی و خارجـ فـ

آســـیا اســـت.
ـــا ورق  ـــه از آن ه ـــورهایی ک ـــوی کش ـــر رض می
ـــن  ـــره و چی ـــن، ک ـــود را ژاپ ـــب وارد می ش حل

ـــمرد. برش
بـــه گفتـــه وی؛ بـــه دلیـــل مشـــکالت 
مبادالتـــی در حـــال حاضـــر عمـــده ورق 
حلـــب وارداتـــی مـــورد نیـــاز صنایـــع از 

می شـــود. وارد  چیـــن  کشـــور 
میـــر رضـــوی مشـــکل اصلـــی صنایـــع 
ـــب بلکـــه  ـــود در ورق حل ـــه کمب کنســـروی را ن
افزایـــش ناگهانـــی قیمـــت آن در پـــی بـــاال 

رفتـــن نـــرخ ارز دانســـت.
نرخ  ثبات  با  است  مدتی  البته  کرد:  تاکید  وی 

اخبار
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وارداتی  حلب  ورق  قیمت  در  ثبات  شاهد  ارز 
اولیه  ماده  این  قیمت  رفتن  باال  اما  هستیم، 
نهایت  در  و  شده  تمام  هزینه  افزایش  موجب 

قیمت محصوالت کنسروی شده است.

 

حل مشکل تامین روغن مایع 
از هفته آینده

ـــران  ـــی ای ـــن نبات ـــی روغ ـــن صنف ـــر انجم دبی
اعـــالم کـــرد کـــه مشـــکل تامیـــن روغـــن 
ــن  ــده و روغـ ــه آینـ ــوار از هفتـ ــع خانـ مایـ
ــه  ــز بـ ــه جامـــد صنـــف و صنعـــت نیـ نیمـ

ــد. ــد شـ زودی حـــل خواهـ
ـــک  ـــنگ بیرش ـــنا؛ امیرهوش ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــال  ــه اول سـ ــه در 1۰ ماهـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
ــن در  ــن روغـ ــون و ۴۵۰ هزارتـ ــک میلیـ یـ
ـــت:  ـــت، گف ـــده اس ـــع ش ـــد و توزی ـــور تولی کش
در دی مـــاه 1۷۷ هزارتـــن از انـــواع روغـــن 
ـــدت  ـــه م ـــبت ب ـــه نس ـــت ک ـــده اس ـــع ش توزی
ـــت و  ـــته اس ـــش داش ـــل افزای ـــال قب ـــابه س مش
ـــفند  ـــن و اس ـــم در بهم ـــوان ه ـــن ت ـــا همی ب

ـــد. ـــد ش ـــع خواه ـــد و توزی ـــن تولی روغ
وی ادامـــه داد: اخیـــرا برخـــی اســـتان هـــا 
ـــع  ـــن مای ـــود روغ ـــا کمب ـــه ب ـــد ک ـــالم کردن اع
ـــات  ـــا کارخانج ـــریعا ب ـــه س ـــتند ک ـــه هس مواج
ـــن  ـــاز ای ـــورد نی ـــن م ـــم و روغ ـــاس گرفتی تم
ـــچ  ـــود و هی ـــی ش ـــال م ـــم ارس ـــا ه ـــتان ه اس
کمبـــودی در تامیـــن  روغـــن مایـــع وجـــود 
ـــن  ـــدگان روغ ـــالش تولیدکنن ـــام ت ـــدارد. تم ن

ـــت. ـــن اس ـــازاری آرام در روغ ـــاد ب ایج
ـــران  ـــی ای ـــن نبات ـــی روغ ـــن صنف ـــر انجم دبی
اضافـــه کـــرد: مشـــکالتی در زمینـــه تولیـــد 
روغـــن نیمـــه جامـــد صنـــف و صنعـــت 
ـــزی  ـــه ری ـــا برنام ـــم ب ـــه آن ه ـــود دارد ک وج
شـــرکت بازرگانـــی دولتـــی و وزارت صمـــت 

ـــد. ـــد ش ـــع خواه ـــی مرتف ـــای آت ـــه ه در هفت
بیرشـــک در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه 
چـــرا از آذرمـــاه همچنـــان برخـــی اســـتان 
هـــا در تامیـــن روغـــن مـــورد نیـــاز خانـــوار 
ــف  ــتند و صـ ــه هسـ ــکالتی مواجـ ــا مشـ بـ
ـــن تشـــکیل  ـــد روغ ـــرای خری ـــی ب ـــای طوالن ه
ـــرای  ـــری ب ـــان فک ـــرا از آن زم ـــود و چ ـــی ش م
ـــرد: در  ـــار ک ـــد؟ اظه ـــکل نش ـــن مش ـــل ای ح
ـــال  ـــکالت ارزی و انتق ـــل مش ـــه دلی ـــاه ب آذرم
ــه  ــور مواجـ ــن در کشـ ــود روغـ ــا کمبـ آن بـ
شـــدیم کـــه ایـــن مشـــکالت مدتـــی بعـــد 
حـــل شـــد. اخیـــرا امـــا زمزمـــه هایـــی در 
جامعـــه  شـــنیده مـــی شـــود کـــه نـــرخ ارز 
۴۲۰۰ تومانـــی کاالهـــای اساســـی از جملـــه 
ـــوع  ـــن موض ـــرد و ای ـــد ک ـــر خواه ـــن تغیی روغ
ـــه  ـــرده؛ ب ـــن را بیشـــتر ک ـــد روغ تقاضـــای خری
ـــای  ـــگاه ه ـــار فروش ـــاس آم ـــه براس ـــوری ک ط
زنجیـــره ای در هفتـــه گذشـــته ۳۰ تـــا ۳۵ 
ـــن بیشـــتر شـــده  ـــد روغ درصـــد تقاضـــای خری

اســـت.
ـــال  ـــان س ـــا پای ـــت ت ـــرار نیس ـــه وی ق ـــه گفت ب
ارز روغـــن تغییـــر کنـــد و همچنیـــن ســـال 
ـــه ارز آن  ـــم ک ـــی کنی ـــور م ـــز تص ـــده نی آین

ـــرد. ـــد ک ـــری نخواه تغیی
ـــران  ـــی ای ـــن نبات ـــی روغ ـــن صنف ـــر انجم دبی
ـــای  ـــوال تقاض ـــه معم ـــان اینک ـــا بی ـــان ب در پای
خریـــد روغـــن در روزهـــای پایانـــی ســـال و 
شـــب عیـــد بیشـــتر مـــی شـــود، گفـــت:از 
هفتـــه آینـــده مشـــکلی در تامیـــن روغـــن 
مایـــع خانـــوار نخواهیـــم داشـــت و مشـــکل 
ـــع  ـــه زودی مرتف ـــز ب ـــد نی ـــه جام ـــن نیم روغ

ـــد. ـــد ش خواه
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، چندیـــن مـــاه 
ـــازار  ـــع در ب ـــد و مای ـــن جام ـــه روغ ـــت ک اس
کمیـــاب شـــده اســـت و علـــی رغـــم اینکـــه 
مســـئوالن مربوطـــه از توزیـــع گســـترده 
ــا آن  ــد امـ ــر داده انـ ــازار خبـ ــن در بـ روغـ
طـــور کـــه گـــزارش هـــای مردمـــی نشـــان 
مـــی دهنـــد هنـــوز برخـــی از اســـتان هـــا 
ـــردم  ـــد و م ـــع مواجهن ـــن مای ـــود روغ ـــا کمب ب
ـــه  ـــرای تهی ـــد ب ـــا مجبورن ـــتان ه ـــن اس در ای
روغـــن مصرفـــی خـــود یـــا ســـاعت هـــا در 
صـــف هـــای طوالنـــی بایســـتند، یـــا بهـــای 
ـــد  ـــا در ازای خری ـــد و ی ـــت کنن ـــی پرداخ گزاف
کاالهـــای دیگـــر روغـــن مـــورد نیازشـــان را 

خریـــداری کننـــد.

 

تقاضای  درصدی   ۵۰ کاهش 
مواد غذایی در ۶ ماه اخیر

ـــار  ـــی اظه ـــواد غذای ـــداران م ـــه بنک ـــر اتحادی دبی
ـــارف  ـــر متع ـــورت غی ـــه ص ـــرکت ها ب ـــت: ش داش
ـــه  ـــن را ب ـــار روغ ـــد ب ـــاه درص ـــی پنج و غیرقانون
اجبـــار کاالهـــای دیگـــر می فروشـــند. یعنـــی 
ـــن  ـــن روغ ـــد 1۰ ت ـــر می خواهن ـــات اگ کارخانج
ـــن  ـــن آن رب، ت ـــد ۵ ت ـــد بای ـــند می گوین بفروش
ـــیم.  ـــن بفروش ـــا روغ ـــد ت ـــج بخری ـــی و برن ماه
ـــه  ـــن را ب ـــد دیگـــر روغ ـــول نکن ـــر قب ـــدار اگ خری

او نمی دهنـــد.
ــنی در  ــمعلی حسـ ــا؛ قاسـ ــزارش ایلنـ ــه گـ بـ
ـــازار  ـــرد: ب ـــار ک ـــی اظه ـــواد غذای ـــازار م ـــورد ب م
ـــود را  ـــکون خ ـــود و س ـــی دوران رک ـــواد غذای م
ـــدودی  ـــا ح ـــا ت ـــش  قیمت ه ـــد و جه می گذران
ـــت. ـــده اس ـــاد ش ـــدیدی ایج ـــود ش ـــار و رک مه

وی افـــزود: در مـــورد 99 درصـــد از اقـــالم، 
کاال وجـــود دارد امـــا خریـــدار وجـــود نـــدارد، 
ـــا  ـــد و تقاض ـــش از ۵۰ درصـــد خری ـــه بی بطوریک
ـــرده  ـــدا ک ـــاه پیـــش کاهـــش پی ـــه ۶ م نســـبت ب
ـــواد  ـــا در م ـــه تنه ـــن کاهـــش تقاضـــا ن اســـت. ای
ــای کاری و  ــتر گروه هـ ــه در بیشـ غذایـــی بلکـ

خدماتـــی رخ داده اســـت.
رییـــس اتحادیـــه بنکـــداران مـــواد غذایـــی در 
ـــورد  ـــت: در م ـــی گف ـــواد غذای ـــت م ـــورد قیم م
شـــکر در یـــک مـــاه گذشـــته ۴۵ درصـــد و از 
ابتـــدای ســـال ۷۵ درصـــد افزایـــش قیمـــت 
ـــبت  ـــد نس ـــی ۲۰۰ درص ـــج خارج ـــتیم؛ برن داش
بـــه ابتـــدای ســـال گرانتـــر شـــده اســـت. در 
ــش  ــی افزایـ ــواد غذایـ ــی مـ ــای اصلـ گروه هـ

قیمـــت وجـــود داشـــته اســـت.
ـــج  ــال برن ــدای سـ ــرد: از ابتـ ــه کـ وی اضافـ
ـــا ۷۵ درصـــد  ـــا ۲۰۰ درصـــد، شـــکر ب خارجـــی ب
ـــا ۵  ـــات ب ـــد، حبوب ـــدود ۴۵ درص ـــا ح ـــای ب و چ
ـــش  ـــترین افزای ـــب بیش ـــه ترتی ـــد ب ـــا ۲۰ درص ت

ــته اند. ــت را داشـ قیمـ

اخبار
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ـــداران  ـــت خری ـــیوه پرداخ ـــورد ش ـــنی در م حس
عمـــده مـــواد غذایـــی خاطرنشـــان کـــرد: شـــیوه ای 
ـــپس کاال  ـــت و س ـــول پرداخ ـــدا پ ـــه در آن ابت ک
ـــود  ـــام نمی ش ـــر انج ـــد االن دیگ ـــت می ش دریاف
و پـــای چک هـــای ۲ تـــا ۳ ماهـــه بـــه میـــان 
ـــدی  ـــد خری ـــه نباش ـــر اینگون ـــت. اگ ـــده اس آم
ــم  ــالم هـ ــی از اقـ ــود. در بعضـ ــام نمی شـ انجـ
ـــه 1۰  ـــت ب ـــر اس ـــک کمت ـــان چ ـــدت زم ـــه م ک
ـــی  ـــور کل ـــه ط ـــا ب ـــت ام ـــیده اس ـــا 1۵ روز رس ت
ـــت.  ـــه اس ـــان رفت ـــدی از می ـــروش نق ـــش ف عط
فروشـــنده مجبـــور اســـت کـــه بـــرای حفـــظ 

ـــد. ـــک کاال بده ـــا چ ـــتری ب مش
ـــت  ـــح داد: دول ـــن توضی ـــازار روغ ـــورد ب وی در م
ـــن  ـــا روغ ـــته ت ـــود را گذاش ـــم خ ـــم و غ ـــه ه هم
ـــا حـــدودی هـــم تامیـــن  ـــع تامیـــن شـــود و ت مای
ـــور  ـــن آنط ـــداری، روغ ـــش بنک ـــا در بخ ـــده ام ش
کـــه بایـــد تزریـــق نمی شـــود. شـــرکت ها بـــه 
صـــورت غیـــر متعـــارف و غیرقانونـــی پنجـــاه 
درصـــد بـــار روغـــن را بـــه اجبـــار کاالهـــای 
دیگـــر می فروشـــند. یعنـــی کارخانجـــات 
اگـــر می خواهنـــد 1۰ تـــن روغـــن بفروشـــند 
می گوینـــد بایـــد ۵ تـــن آن رب، تـــن و برنـــج 
بخریـــد تـــا روغـــن بفروشـــیم. خریـــدار اگـــر 
ـــد. ـــه او نمی دهن ـــن را ب ـــد دیگـــر روغ ـــول نکن قب

ـــه  ـــکون و ب ـــال در س ـــازار فع ـــزود: ب ـــنی اف حس
ـــتیم  ـــر هس ـــت و منتظ ـــتری یابی اس ـــال مش دنب
ـــه  ـــور ب ـــاری کش ـــت های ج ـــم سیاس ـــا ببینی ت
ـــت ارز  ـــات قیم ـــا ثب ـــااهلل ب ـــد. ان ش ـــا می رس کج
ـــم  ـــی بتوانی ـــواد غذای ـــه ای از م ـــذف ارز یاران و ح

ـــیم. ـــته باش ـــدار داش ـــالم و پای ـــت س ـــک رقاب ی

 

به  حمایت  سازمان  واکنش 
فروشگاه های  در  تخلف  بروز 

زنجیره ای
رئیـــس ســـازمان حمایـــت مصرف کننـــدگان و 
ـــت  ـــه درج قیم ـــرد ک ـــالم ک ـــدگان اع تولیدکنن

ـــق و  ـــد دقی ـــروش کاال بای ـــه ف ـــا در قفس کااله
ـــر روی بســـته  ـــزان درج شـــده ب ـــه می ـــر ب حداکث

ـــد. ـــدی کاال باش بن
ـــزاری  ـــش از برگ ـــاس تاب ـــزارش ایســـنا؛ عب ـــه گ ب
ـــه  ـــوط ب ـــائل مرب ـــی مس ـــرای بررس ـــه ای ب جلس
وضعیـــت و نحـــوه اعـــالم قیمـــت درج شـــده 
ـــره ای  ـــگاه های زنجی ـــاس در فروش ـــر روی اجن ب
ــته  ــای گذشـ ــاه هـ ــت: در مـ ــر داد و گفـ خبـ
اخبـــاری مبنـــی بـــر عرضـــه کاال بـــا قیمتـــی 
ـــف در  ـــه تخفی ـــرای ارائ ـــرخ مصـــوب ب ـــر از ن باالت
ـــره ای منتشـــر شـــده کـــه  فروشـــگاه هـــای زنجی
ـــت. ـــته اس ـــراه داش ـــه هم ـــداران را ب ـــاد خری انتق

ـــف  ـــی مکل ـــای صنف ـــان اینکـــه واحده ـــا بی وی ب
قیمت هـــای  رعایـــت  و  قیمـــت  درج  بـــه 
ـــتند،  ـــالح هس ـــع ذیص ـــی مراج ـــوب اعالم مص
اظهـــار کـــرد: درج قیمـــت کاالهـــا در قفســـه 
فـــروش کاال بایـــد دقیـــق و حداکثـــر بـــه 
ــدی  ــته بنـ ــر روی بسـ ــده بـ ــزان درج شـ میـ
ـــط  ـــوان خ ـــه عن ـــوع ب ـــن موض ـــد و ای کاال باش
ـــگاه  ـــت فروش ـــط مدیری ـــگاه ها توس ـــز فروش قرم
ـــداری و  ـــرای مشـــتری م ـــه ب ـــرل شـــود، البت کنت
ـــع کننـــده  کســـب رضایـــت مشـــتریان، هـــر توزی
ای مجـــاز اســـت کـــه قیمـــت را کمتـــر از قیمـــت 
درج شـــده بـــر روی کاال درج کنـــد و بـــه فـــروش 

ـــاند. برس
تابـــش عـــدم درج قیمـــت روی کاال را منشـــاء 
ـــح  ـــازار عنـــوان و تصری بســـیاری از تخلفـــات در ب
کـــرد: در راســـتای تنظیـــم بـــازار و تســـهیل 
در خدمـــات  رســـانی بـــه مـــردم توســـط 
ــانی  ــالع رسـ ــن اطـ ــد ضمـ ــگاه ها بایـ فروشـ
ــعب  ــه شـ ــا در کلیـ ــت کاالهـ ــب قیمـ مناسـ
خـــود، دائمـــا قیمت هـــا را رصـــد کننـــد. 
ـــد قیمـــت  ـــوان نبای ـــچ عن ـــه هی بدیهـــی اســـت ب
ـــده  ـــروش در فروشـــگاه از قیمـــت مصـــرف کنن ف

ــد.   ــتر باشـ ــر روی کاال بیشـ ــده بـ درج شـ
البتـــه ایـــن مقـــام مســـئول در ادامـــه گفـــت 
ـــگاه های  ـــه فروش ـــالم اتحادی ـــاس اع ـــر اس ـــه ب ک
ــا در  ــرا بعضـ ــه چـ ــل اینکـ ــره ای دلیـ زنجیـ
ـــروش  ـــور ف ـــده در فاکت ـــت درج ش ـــی قیم مواقع
ــاوت  ــرخ روی کاال متفـ ــا نـ ــتری بـ ــه مشـ بـ
ـــوی  ـــا از س ـــت کااله ـــر قیم ـــدد تغیی ـــت، تع اس
ـــوده کـــه  واحدهـــای تولیـــدی در ســـال جـــاری ب
باعـــث شـــده در برخـــی از قفســـه ها از کاالی 
ـــده  ـــی مان ـــدادی از آن کاال باق ـــر، تع ـــورد نظ م
ـــه  ـــابق در قفس ـــت س ـــا قیم ـــوز ب ـــه هن ـــد ک باش
توزیـــع می شـــده، امـــا در سیســـتم فروشـــگاه 

نـــرخ جدیـــد اعمـــال شـــده اســـت. بـــر ایـــن 
ـــروش  ـــت ف ـــر قیم ـــده حداکث ـــرر ش ـــاس مق اس
ــد  ــرض دیـ ــاً در معـ ــه قطعـ ــگاه کـ در فروشـ
ـــدگان  ـــرف کنن ـــه و مص ـــرار گرفت ـــتریان ق مش
ـــف در  ـــزان تخفی ـــود می ـــروش خ ـــور ف در فاکت
ـــه  ـــر کاال را مالحظ ـــرای ه ـــده ب ـــه ش ـــر گرفت نظ

ـــد. کنن
اخیـــرا گزارش هایـــی منتشـــر شـــده کـــه 
ـــا  ـــره ای ب ـــگاه های زنجی ـــد فروش ـــان می ده نش
شـــرکت های بســـته بنـــدی تبانـــی می کننـــد 
ـــه  ـــد فروخت ـــش از آنچـــه بای ـــا را بی ـــه قیمت ه ک

ـــد. ـــذاری  کنن ـــت گ ـــود قیم ش

قیمت  درصدی  افزایش ۱۴۸ 
برنج وارداتی

قیمـــت هـــر کیلـــو برنـــج وارداتـــی نســـبت 
ــدی  ــد 1۴۸.۷ درصـ ــا رشـ ــال بـ ــه پارسـ بـ
ـــان  ـــزار توم ـــش از ۲۸ ه ـــا بی ـــوده و ت ـــراه ب هم

هـــم قیمـــت خـــورده اســـت.
ـــذا و  ـــت غ ـــری صنع ـــگاه خب ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــران؛  ـــار ای ـــز آم ـــل از مرک ـــه نق ـــاورزی، ب کش
برنـــج هـــای وارداتـــی در ســـال جـــاری 
ـــی  ـــتند، از زمان ـــود را داش ـــاص خ ـــرای خ ماج
ـــال  ـــدای س ـــی آن در ابت ـــه ارز ۴۲۰۰ تومان ک
ـــت  ـــه قیم ـــا ک ـــامانه نیم ـــا س ـــد و ب ـــذف ش ح
ـــازار آزاد اســـت تامیـــن ارز شـــد،  آن همتـــراز  ب
ـــن کاال را  ـــت ای ـــش قیم ـــه  افزای ـــری ک تغیی
ـــد  ـــورد تأکی ـــت و م ـــراه داش ـــه هم ـــازار ب در ب

ـــود. ـــم ب ـــج ه ـــازار برن ـــاالن ب فع
ـــو  ـــای دپ ـــج ه ـــوع برن ـــر موض ـــویی دیگ از س
ـــه  ـــود ک ـــرح ب ـــادر مط ـــرک و بن ـــده در گم ش
ـــار  ـــود اظه ـــا وج ـــن ب ـــزار ت ـــل ۲۰۰ ه حداق
ـــل  ـــه دلی ـــریفات ب ـــام تش ـــرک و انج ـــه گم ب
عـــدم تأمیـــن ارز و صـــدور کـــد رهگیـــری 
ـــی  ـــا جای ـــص نداشـــت و ت ـــکان ترخی ـــک ام بان
ـــال  ـــان کاال  از احتم ـــه صاحب ـــت ک ـــش رف پی

اخبار
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I N D U S T R Y اخبار
ـــرم  ـــرایط گ ـــود در ش ـــدن کاالی خ ـــد ش فاس
ـــع  ـــه موق ـــدام ب ـــدم اق ـــوب و ع ـــوب جن و مرط
ـــیاری  ـــادات بس ـــه انتق ـــای مربوط ـــتگاه ه دس

ـــد. ـــرح کردن مط
 در عیـــن حـــال کـــه نیـــاز بـــازار بـــه ایـــن 
برنـــج هـــا موجـــب شـــد تـــا ســـرانجام 
اقداماتـــی در راســـتای تأمیـــن ارز و صـــدور 
ـــن  ـــص ای ـــرای ترخی ـــک ب ـــری بان ـــد رهگی ک

ــام شـــود. کاال انجـ
ــا ۲۸  ــی تـ ــج خارجـ ــت برنـ ــش قیمـ افزایـ

ــان ــزار تومـ هـ
ـــر  ـــزارش اخی ـــه گ ـــت ک ـــرایطی اس ـــن در ش ای
مرکـــز آمـــار در رابطـــه بـــا وضعیـــت تـــورم 
ــاه  ــی در دی مـ ــای خوراکـ ــت کاالهـ و قیمـ
ـــر کیلـــو  ـــی دهـــد کـــه ه امســـال نشـــان م
برنـــج خارجـــی درجـــه یـــک در ایـــن مـــاه 
ـــان  ـــزار و ۷۰۰ توم ـــط ۲۳ ه ـــور متوس ـــه ط ب
ـــزار و ۶۰۰  ـــا ۲۸ ه ـــی ت ـــه و حت ـــروش رفت ف
تومـــان هـــم قیمـــت خـــورده اســـت. هـــر 
ـــدود ۲۳  ـــاه ح ـــی در آذرم ـــج واردات ـــو برن کیل
ــال  ــاه سـ ــان و در دی مـ ــزار و ۴۰۰ تومـ هـ
گذشـــته بـــه طـــور متوســـط 9۵۰۰ تومـــان 

ـــت. ـــوده اس ب
ــج  ــاس افزایـــش قیمـــت برنـ ــن اسـ ــر ایـ بـ
ـــدود  ـــاه ح ـــه آذرم ـــبت ب ـــی نس ـــای خارج ه
یـــک درصـــد امـــا در مقایســـه بـــا دی مـــاه 

پارســـال 1۴۸.۷ درصـــد بـــوده اســـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه کـه طبـق گـزارش 
اول سـال جـاری  ماهـه  ایـران در 9  گمـرک 
حـدود ۷۷۶ هـزار تن با ارزشـی بیـش از ۷۰۷ 
میلیـون دالر وارد شـده کـه نسـبت بـه مـدت 
درصـدی   ۳۰ کاهـش  بـا  قبـل  سـال  مشـابه 
همـراه بـود. در 9 ماهـه اول پارسـال حـدود 
1.1 میلیـون تـن برنـج با ارزشـی بیـش از یک 
میلیـارد و 1۷۵ میلیـون دالر وارد شـده بـود.

ــوی  ــرا از سـ ــه اخیـ ــی کـ ــن گزارشـ آخریـ
ـــی داد  ـــان م ـــد نش ـــر ش ـــران منتش ـــرک ای گم
ـــن  ـــزار ت ـــل 91 ه ـــر حداق ـــال حاض ـــه در ح ک

برنـــج موجـــود در گمـــرک و بنـــادر اســـت.
برنـــج ایرانـــی بیـــش از ۴۸ درصـــد گـــران 

شـــد
ـــزارش  ـــی گ ـــج ایران ـــت برن ـــاره قیم ـــا درب ام
مرکـــز آمـــار نشـــان مـــی دهـــد کـــه هـــر 
ـــط ۳۳  ـــور متوس ـــه ط ـــج ب ـــن برن ـــو از ای کیل
هـــزار و ۷۰۰ تومـــان قیمـــت خـــورده و تـــا 
ـــه  ـــروش رفت ـــم ف ـــان ه ـــزار و ۶۰۰ توم ۳۸ ه

ـــت. اس
ـــور  ـــه ط ـــاه ب ـــی در آذرم ـــج ایران ـــت برن قیم
متوســـط ۳۳ هـــزار و ۲۰۰ تومـــان و دی 
ـــوده  ـــان ب ـــزار و ۳۰۰ توم ـــال ۲۳ ه ـــاه پارس م
ــج  ــت برنـ ــش قیمـ ــن افزایـ ــت، بنابرایـ اسـ
ـــاه 1.۶ و در مقایســـه  ـــه آذرم ـــی نســـبت ب ایران
بـــا دی مـــاه پارســـال ۴۴.۸ درصـــد اســـت.

 

حـــذف ارز ترجیحـــی علـــت 
افزایـــش کاالهـــای اساســـی 

بوده است
ارز  حذف  خواستار  صمت  وزیر  که  درحالی 
شرکت  عامل  مدیر  است  شده  تومانی   ۴۲۰۰
ایران اعالم کرده، بحث حذف  بازرگانی دولتی 
و  روغن  قیمت  افزایش  علت  ترجیحی  ارز 
کاالهای اساسی طی هفته های اخیر بوده است.

شرکت  عامل  مدیر  اخیرا  تسنیم؛  گزارش  به 
بازرگانی دولتی ایران گفته است: حدود دو ماه 
است که به صورت متراکم، انتظارات تورمی به 
ویژه در بازار کاالهای اساسی در جامعه باال رفته 
است. دو تا سه ماه است در حال بحث هستیم 
که می خواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن و کاالی 
اساسی را حذف و یارانه را نقدی پرداخت کنیم 
و این موضوع موجب افزایش تقاضا به ویژه در 

بخش صنعت شده است.
یزدان سیف گفت: انتظارات تورمی در موضوع 
تقاضا، امری انکار ناپذیر است و اکنون انتظارات 
تورمی برای مردم ایجاد شده است در حالی که 
بازار،  تنظیم  کارگروه  جلسه  آخرین  در  دولت 
کاالهای  ارز  نرخ  تغییر  برای  تصمیمی  هیچ 
نظام  شکست  از  پس  است.  نگرفته  اساسی 
حس  ترامپ،  نیاوردن  رأی  و  جهانی  استکبار 
تا  آرامش هستیم  به  نیازمند رسیدن  می کنیم 
ثبات  با  وضع  یک  در  را  متغیرهایمان  بتوانیم 
تری ببینیم و تصمیم بگیریم لذا تصمیمی برای 

تغییر نرخ ارز روغن وجود ندارد.
اینکه عرضه روغن کم نشده،  با اشاره به  وی  
اما تقاضای کاذب ناشی از تورم انتظاری شکل 
گیران  تصمیم  نگاه  کرد:  اضافه  است،  گرفته 
حسابداری  نگاه  اقتصادی،  موضوع  به  کشور 

نباشد بلکه اقتصاد، علم رفتار است.
بر این اساس درحالی که وزیر صمت از مجلس 
خواسته بود تا با یک تصمیم انقالبی ارز ۴۲۰۰ 
را حذف کند، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران اعالم کرده، بحث حذف ارز ترجیحی در 
و  روغن  قیمت  افزایش  علت  تلفیق  کمیسیون 
تصمیمی  دولت  در  اما  است  اساسی  کاالهای 

برای تغییر نرخ ارز روغن وجود ندارد.
علیرضا رزم حسینی وزیر صمت چندی قبل با 
بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکالت اقتصادی 
بود،  گفته  است،  ارز  بودن  نرخی  دو  کشور 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی یک 
 ۴۲۰۰ ارز  حذف  خصوص  در  انقالبی  تصمیم 
مجموعه  در  بگیرند.   ارز  کردن  نرخی  تک  و 
عنوان  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
با  اقتصادی  فعاالن  و  تولیدکنندگان  نماینده 
سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف 
منتظر  همگان  اکنون  که  ایم  بوده   ۴۲۰۰ ارز 
تصمیم انقالبی مجلس در این خصوص هستند.

دولت  کلیِت  اگرچه  کارشناسان،  عقیده  به 
موافق حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی است 
و الیحه بودجه 1۴۰۰ با چنین رویکردی نوشته 
در  مسئوالن  متناقض  اظهارات  اما  است  شده 
این رابطه نشان می دهد دولت حسن روحانی 
نمی خواهد مسئولیت این کار را برعهده بگیرد.

گفتنی است، از ابتدای امسال حدود یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار تن روغن خام در اختیار کارخانجات 
روغن نباتی کشور قرار داده و تولید شده است. 
متوسط سه سال گذشته مصرف روغن در کشور 
حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال است، 
نیاز  از  بیشتر  بنابراین در 1۰ ماه گذشته حتی 
کشور، تولید و توزیع روغن داشتیم. با توجه به 
مشکالت ارزی و تحریم، واردات روغن ۴۳۲ هزار 
صورت  تدابیر  واسطه  به  اما  یافت،  کاهش  تن 
گرفته، در این مدت ۵۳۲ هزار تن از محل ذخایر 
راهبردی توزیع شد.  بیشترین کمبود در روغن 
نیمه جامد است که مصرف مشترک میان خانوار 
و صنعت است و به شدت مصارف صنعت، باال رفته 
است. همچنین  بیش از 1۰۰ هزار تن روغن در 
کارخانجات کشور موجود و بیش از ۴۰۰ هزار تن 

روغن خام در بنادر کشور دپو شده است.
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دارا عالیـــزاد در یـــک خانـــواده کارآفریـــن 
در شـــهریور 1376 بدنیـــا آمـــد. وی فرزنـــد 
ـــروه  ـــره گ ـــت مدی ـــس هیئ ـــزاد رئی ـــن عالی فردی
عالـــی فـــرد و نـــوه مرحـــوم حســـین عالیـــزاد 
بنیانگـــذار ایـــن گـــروه و شـــرکت شـــکومارس 
و... مـــی باشـــد، دارا عالیـــزاد از هفـــده ســـالگی 

ـــاز  ـــذا آغ ـــت غ ـــود را در صنع ـــت خ ـــما فعالی رس
ــا بهـــره گیـــری از تـــوان و پشـــتکار  کـــرد و بـ
ــود  ــود، توانســـت کســـب و کار کوچـــک خـ خـ
را گســـترش دهـــد. وی بنیانگـــذار و رئیـــس 
هیئـــت مدیـــره شـــرکت پرســـیس اســـت و معتقـــد 
ـــرای  ـــی ب ـــا همـــواره خالئ اســـت در کســـب و کاره

ــود دارد. ــانی وجـ ــه روز رسـ ــترش و بـ گسـ
ـــوان  ـــالگی عن ـــه س ـــت و س ـــزاد در بیس دارا عالی
ـــدگان  ـــنواره تولیدکنن ـــر را در جش ـــن برت کارآفری
ومدیـــران جـــوان کســـب کـــرد، توجـــه 
ـــه  ـــی ماهنام ـــوی خواندن ـــز گفتگ ـــدگان عزی خوانن

صنعـــت غـــذا جلـــب مـــی کنیـــم :

بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت پرسیس  
و جوان ترین کارآفرین برتر در جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان

گفتگوی ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا با 

دارا عالیـزاد، 

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفند ماه 99      شماره 29 دوره جدید )134(      
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ـــیس  ـــرکت پرس ـــی ازش ـــی کوتاه - معرف
ـــد. ـــی آن بفرمایی ـــبد کاالی و س

ــه  ــیس و بـ ــال 9۶ تاسـ ــیس سـ ــرکت پرسـ شـ
صـــورت رســـمی کار خـــود را آغـــاز نمـــوده کـــه 
زمینـــه اصلـــی فعالیـــت آن در حـــوزه زعفـــران، 
ــای  ــیدنی هـ ــران و نوشـ ــو زعفـ ــیدنی لیمـ نوشـ
ـــل تخـــم شـــربتی، بیدمشـــک،  ســـنتی دیگـــر از قبی
ــف  ــای مختلـ ــته بندی هـ ــا بسـ ــج و ... بـ بهارنارنـ

ــنتی. ــات سـ ــه ( و عرقیجـ ــی و شیشـ )قوطـ

ـــدی  ـــه برن ـــا چ ـــیس ب ـــوالت پرس - محص
ـــود؟ ـــی ش ـــه م ـــا عرض و در کج

با برند پرسیس 
در تمـــام فروشـــگاههای زنجیـــره ای ، عمـــده و 
ـــا  ـــتوران ه ـــا و رس ـــه ه ـــا و کاف ـــی ه ـــرده فروش خ

ـــورها ـــایر کش ـــران و س ـــور ای در کل کش

ــادرات دارد و  ــرکت صـ ــن شـ ــا ایـ - آیـ
اگـــر بلـــی بـــه چـــه کشـــورهایی؟

بلـــه بـــه کشـــورهای حـــوزه خلیـــج فـــارس و 
ــی. ــورهای اروپایـ ــی کشـ بعضـ

- امســـال بـــا وجـــود مشـــکالت 
ـــا  ـــم  آی ـــه بودی ـــا  مواج ـــی و کرون تحریم
ــش  ــه جهـ ــال کـ ــعار سـ ــتید شـ توانسـ

ــد؟ ــق کنیـ ــود را محقـ ــد بـ تولیـ

نمـــی تـــوان خســـارات و آســـیب هایـــی کـــه 
ــاختار  ــه سـ ــا بـ ــروس کرونـ ــا و ویـ ــم هـ تحریـ
اقتصـــادی  و حتـــی انســـانی کســـب و کارهـــای 
ـــوان  ـــم ج ـــا تی ـــد ام ـــر ش ـــرده منک ـــف وارد ک مختل
ــرای  ــود بـ ــف خـ ــزه مضاعـ ــا انگیـ ــیس بـ پرسـ
مبـــارزه بـــا تحریـــم و همچنیـــن رونـــق کســـب 
و کار ایرانـــی و حمایـــت از کاالی ایرانـــی تـــالش 
ـــد  ـــرای تولی ـــت ب ـــاد فرص ـــه ایج ـــود را در زمین خ
ـــد  ـــن تولی ـــابق و همچنی ـــوالت س ـــزون محص روزاف
ـــت  ـــتن از وضعی ـــرای برخاس ـــد ب ـــوالت جدی محص
ـــر محقـــق نمـــودن شـــعار  ـــی، توانســـت عـــالوه ب فعل
جهـــش تولیـــد، کمکـــی بـــه اقتصـــاد خانـــواده هـــای 
ـــتمرار  ـــت اس ـــوان گف ـــن میت ـــد. بنابرای ـــی نمای ایران
ـــا  ـــروس کرون ـــا و وی ـــم ه ـــر تحری ـــاله اخی ـــد س چن
بـــه نحـــوی جرقـــه موتـــور تولیـــد  را روشـــن ترکـــرد 
ـــرای  ـــی ب ـــد داخل ـــودن تولی ـــن نم ـــا جایگزی ـــا ب ت
ـــد در  ـــتی جدی ـــی، سیاس ـــابه واردات ـــای مش کااله

ـــورد. ـــم بخ ـــروه رق ـــاد گ اقتص

- بـــا توجـــه بـــه اینکـــه روز اقتصـــاد 
ــش رو  ــی را در پیـ ــی و کارآفرینـ مقاومتـ
ـــدی  ـــه ح ـــا چ ـــی ت ـــش خصوص ـــم، بخ داری
ــکالت  ــا مشـ ــه بـ ــت کـ ــته اسـ توانسـ
اقتصـــادی و ایجـــاد اشـــتغال نقـــش 

ــد؟ ــی کنـ آفرینـ
ــادی در  ــه مشـــکالت اقتصـ درســـت اســـت کـ

ـــتغال  ـــاد اش ـــی و ایج ـــرای کارآفرین ـــی ب ـــع مانع واق
پایـــدار اســـت امـــا هنـــر اینســـت کـــه در ایـــن 
ـــی بتـــوان کاری انجـــام داد و ریســـک  شـــرایط بحران
ـــی کاهـــش  ـــر طریق ـــه ه ـــی کســـب و کار را  ب عموم
داد. بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه اقتصـــاد مقاومتـــی 
ـــای  ـــرک ه ـــف و مح ـــاط ضع ـــخیص نق ـــان تش هم
ـــودن  ـــر نم ـــی اث ـــرای ب ـــالش ب ـــار اقتصـــادی و ت فش
ـــل  ـــعار )تبدی ـــه ش ـــود ک ـــعی نم ـــد س ـــت، بای آنهاس
ـــرار داد  ـــور ق ـــرلوحه ام ـــت( را س ـــه فرص ـــد ب تهدی

ـــود.  ـــی نم و عمل
مـــی تـــوان گفـــت مـــا در شـــرکت پرســـیس 
نیـــز هماننـــد بســـیاری از شـــرکت هـــای دیگـــر 
ـــای  ـــت ه ـــتیم سیاس ـــی توانس ـــش خصوص در بخ
ـــرایط  ـــا ش ـــب ب ـــود را  متناس ـــازمان خ ـــی س داخل
ـــی  ـــاد جهان ـــا اقتص ـــل ب ـــن تعام ـــا کمتری ـــی و ب فعل
ـــن  ـــی در ای ـــم  و حت ـــی کنی ـــزی و اجرای ـــه ری برنام
روزهـــای ســـخت نیـــز بـــه جـــذب و اســـتخدام 
ـــل  ـــان فارغ التحصی ـــانی و جوان ـــای انس ـــرمایه ه س

دانشـــگاههای کشـــور ادامـــه دادیـــم.

- چـــه انتظـــاری از دولـــت و ارگان 
هـــای مرتبـــط بـــه منظـــور حمایـــت از 

تولیدکننـــدگان داریـــد؟
ثبـــات اقتصـــادی و مهـــار تـــورم کـــه واقعـــا در 
حیطـــه خریـــد مـــواد اولیـــه و قیمـــت گـــذاری 

ایجـــاد ســـردرگمی مـــی کنـــد/



32

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      دی ماه 99      شماره 27 دوره جدید )132(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

پیگیـــری و اجرایـــی نمـــودن مصوبـــات و 
قوانیـــن حمایـــت از تولیـــد کننـــدگان/ اعمـــال 
ـــدگان/  ـــرای تولیدکنن ـــی ب ـــای مالیات ـــت ه معافی
ـــورد  تخصیـــص نقدینگـــی و ســـرمایه در گـــردش م
نیـــاز بنگاههـــا و واحدهـــای تولیـــدی/ پرهیـــز از  

تصمیـــم گیـــری هـــای متنـــوع ارزی و ...

- بـــرای اعتمـــاد و رضایتمنـــدی 
مشـــتریان و مصـــرف کننـــدگان خـــود  

ــد؟ ــکاری داریـ ــه راهـ چـ
قطعا در ابتدای تولید یک محصول جدید شخصا 
خودم تست کننده محصول هستم و ابتدا بعنوان یک 

مشتری در این بازار گسترده خصوصا 
در صنعت غذا که ارتباط مستقیم با 
سالمت مردم دارد، محصول را ارزیابی 
می کنم و بعد از رفع ایرادات احتمالی، 
با کیفیت مرغوب و بی بدیل، قیمت 
مناسب، عرضه و توزیع گسترده و 
. به مشتریان و مصرف  . . سریع و .
کنندگان با یک کاالی عالی و بی نظیر 
حس ارزشمندی را القا کنم و آنان را 
متوجه حس درونی و قلبی خود که 
همان تمرکز بر روی سالمتی و اهمیت 

حال خوب مشتری است، نمایم.

- نقـــش واحـــد تحقیـــق و 
ـــوآوری  ـــاد ن ـــعه را در ایج توس
و ایجـــاد محصـــوالت جدیـــد 
ـــی  ـــگ م ـــر رن ـــد پ ـــه ح ـــا چ ت

بینیـــد؟
امـــروزه بـــازار آنقـــدر رقابتـــی و 
ـــه  ـــش ب ـــزوم دان ـــه ل ـــوع شـــده ک متن
روز و اقدامـــات آگاهانـــه از شـــرایط 
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــک تولی ـــه و الینف اولی
ــعه  ــق و توسـ ــد تحقیـ ــش واحـ نقـ
نیـــز یـــک ضـــرورت بـــرای حفـــظ 

ــدی  ــک واحدتولیـ ــات یـ ــه حیـ ــی و ادامـ پویایـ
می باشـــد. در واقـــع ایجـــاد نـــوآوری و افزایـــش 
ـــره وری  ـــش به ـــد، افزای ـــوالت جدی ـــد محص تولی
و رقابـــت پذیـــری و همچنیـــن وفـــادار نمـــودن 
مشـــتریان از وظایـــف اصلـــی واحـــد تحقیـــق و 

توســـعه مـــی باشـــد.

- الگـــوی جنابعالـــی در زندگـــی و 
ـــه کار  ـــت؟ و چ ـــی اس ـــه کس ـــی چ کارآفرین
می کنیـــد تـــا بتوانیـــد هماننـــد ایشـــان 
بـــرای کشـــور افتخـــار آفرینـــی کنیـــد

ـــت  ـــود در صنع ـــه خ ـــه پیش ـــه اینک ـــت ب ـــا عنای ب

غـــذا را در دامـــان خانـــواده و از پـــدرم )جنـــاب 
فردیـــن عالـــی زاد، ریاســـت محتـــرم گـــروه 
ـــاب حســـین  ـــم )جن ـــزرگ مرحوم ـــرد( و پدرب عالیف
عالـــی زاد، بنیـــان گـــذار محتـــرم گـــروه عالـــی 
فـــرد( آموختـــم بـــا افتخـــار ایشـــان را الگـــوی 
ــش  ــه راه و منـ ــدد ادامـ ــم و در صـ ــود میدانـ خـ

بزرگوارانـــه ایشـــان هســـتم. 
ــان  ــد آن ــون همانن ــا کن ــه ت ــاکرم ک ــدا را ش خ
توانســته ام گامــی در اشــتغال آفرینی و شناســایی 
جوانان مســتعد ســرزمینم ایران بــردارم و امیدوارم 
ایــن رویــه بــه صــورت گســترده تــر بــه تقویــت و 

ــد. ــدار کشــورم کمــک نمای حفــظ اشــتغال پای

و از دیگـــر اهدافـــم تولیـــد محصـــوالت صـــد 
ـــر  ـــی نظی ـــی و ب ـــت عال ـــا کیفی ـــی ب ـــد ایران در ص
ــبک  ــزون سـ ــایی روزافـ ــا و شناسـ ــرای احیـ بـ
زندگـــی ســـالم ایرانیســـت کـــه تـــا کنـــون در 
شـــرکت پرســـیس مفتخرانـــه بـــا ایـــن هـــدف 
پیـــش رفتـــه ایـــم و امیـــدوارم در ایـــن عرصـــه 

بتوانـــم خدمـــات بیشـــتری ارائـــه نمایـــم.

- اخیـرا  بـه  عنـوان کارآفریـن برتـر در 
جشـنواره تولیدکننـدگان ومدیـران جـوان 
برگزیـده شـدید ، ضمـن تبریک بابـت این 
موفقیت توضیحی در این  خصـوص بفرمائید

ـــه در  ـــک افتخـــار اســـت ک ـــوان ی ـــن عن کســـب ای
ـــده  ـــب بن ـــر نصی ـــاه اخی ـــالگی و در م ـــن 23 س س
ـــار  ـــده در کن ـــام بن ـــه ن ـــحالم ک ـــی خوش ـــد. خیل ش
ـــه  ـــه در عرص ـــه هم ـــت ک ـــرار گرف ـــی ق بزرگواران
ـــگرند و  ـــورم تالش ـــه کش ـــت ب ـــی و خدم کارآفرین
ـــن  ـــه ای ـــم ک ـــی کوش ـــود م ـــه خ ـــه نوب ـــم ب ـــن ه م
ـــی  ـــم باق ـــب برای ـــک لق ـــه ی ـــه مثاب ـــط ب ـــوان فق عن
نمانـــد و تـــا جایـــی کـــه خداونـــد مـــرا یـــاری 
ـــی  ـــی و عمل ـــه صـــورت واقع ـــت را ب ـــن صف ـــد ای کن

ـــم. ـــی نمای اجرای

- آیـــا نمونـــه خارجـــی  
ـــرکت  ـــدی ش ـــوالت تولی محص
ـــور  ـــارج از کش ـــیس در خ پرس
وجـــود دارد؟ از نظـــر کیفـــی 
نســـبت بـــه محصـــوالت 
مشـــابه خارجـــی محصـــوالت 
ـــی  ـــه ارزیاب ـــیس را چگون پرس

مـــی فرماییـــد
در حال حاضر 94 درصد زعفران دنیا 
در ایران کشت می شود و بعد اسپانیا 
و افغانستان در رتبه های دوم و سوم 
قرار دارند که در این زمینه رقیبی 
برای زعفران ایرانی وجود ندارد. در 
یر محصوالت پرسیس  یسه سا مقا
شایان ذکر است که نوشیدنی های 
تولیدی ما کامال ایرانی و همان طور 
که عرض کردم بر اساس پایه گیاهی 
و سنتی می باشد که کامال باب سلیقه 
ایرانیان است و نمونه مشابهی در خارج 
از کشور وجود ندارد و به همین دلیل 
از صادرات محصوالت پرسیس بسیار 

استقبال می شود

- و سخن پایانی؟
به عنوان سخن پایانی ضمن تشکر از جنابعالی 
بابت مصاحبه، میخواهم یک صحبت دوستانه با 
جوانان همسن و سال خودم داشته باشم که منتظر 
فرصت نباشند و فرصت ها را بسازند، استعدادهایشان 
را شناسایی کنند و در هر زمینه ای که عالقه و 
توانمندی دارند پیگیر باشند تا تخصص و تبحر پیدا 
کنند و پیش بروند تا به غایت موفقیت در همان 

زمینه برسند. 
آرزوی پیـــروزی و ســـربلندی بـــرای همـــه 
جوانـــان ســـرزمینم دارم و امیـــدوارم یـــاس و 

ــود. ــن شـ ــه کـ ــان ریشـ ــدی از وجودشـ ناامیـ
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بهمن دانایی از تصمیم دولت برای فروش شکر 
وارداتی و ذخایر دولتی به ۲ برابر قیمت تولید 
داخل خبر داد و گفت: این حمایِت شفاف از واردات 

و زمینه ساز فساد در بازار شکر است.
نجمن  ا بیر  یی، د نا ا ؛ بهمن د رش مهر ا به گز
کارخانجات صنفی قند و شکر با اشاره به افزایش 
قیمت شکر در بازار طی روزهای اخیر گفت: 
اقدامات و تصمیمات غیرکارشناسی دستگاه های 

دولتی، بازار شکر را متالطم کرده است.
دانایی با اشاره به اینکه تا سه هفته گذشته بازار 
شکر بسیار آرام و متعادل بود افزود: تصمیم دولت 
مبنی بر فروش شکرهای وارداتی و ذخایر دولتی 
با نرخ باالتر از شکر تولید داخل این نوسانات را به 

وجود آورده است.
وی توضیح داد: وزارت صمت به کارخانجات اعالم 
کرده که باید شکر تولیدی خود را به قیمت ۶ هزار و 
۶۵۰ تومان در هر کیلوگرم تحویل شرکت بازرگانی 
دولتی ایران بدهند تا شرکت نیز آن را برای مصارف 
خانوار عرضه کند. در همین حال شکرهای وارداتی 
و ذخایر دولت با قیمت ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان به 

صنف و صنعت عرضه خواهد شد.
دانایی با تاکید بر اینکه ما زیر بار چنین تصمیمی 
نرفتیم، خاطرنشان کرد: شکرهای وارداتی که 
حدود ۴ تا ۵ ماه قبل وارد شده است برای وارد 
کننده کمتر از ۹ هزار تومان تمام شده است و اگر 
االن ثبت سفارش شده و بعد از عید واردات انجام 
بگیرد قیمت شکر باالی ۱۲ هزار تومان خواهد بود.

ل ها  قند سا ی  نه ها خا ر کا  : د کر یح  تصر ی  و
سرمایه گذاری کرده و هر یک برای خود مشتریانی 
تعریف کرده اند و در برابر آنها تعهد دارند فلذا این 
اقدام دولت به معنای مشتری ربایی از کارخانجات و 

حذف تولیدکنندگان از بازار است ضمن اینکه مغایر 
با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین ضد 
رقابتی است و در صورتی که بیش از این به ما فشار 

بیاورند ما به شورای رقابت شکایت می کنیم.
دولت با چند نرخی کردن، فساد ایجاد می کند

دانایی تاکید کرد: از طرف دیگر وقتی که محصولی 
دو یا سه نرخی شود رانت و فساد در بازار آن 
ایجاد خواهد شد و مشخص نیست شکری که از 
کارخانجات به قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تحویل 
گرفته می شود به دست خانوار برسد. این احتمال 
وجود دارد که افرادی حواله این شکرها را دریافت 
کنند و آنها را با قیمت های باالتر در بازار سیاه 
بفروشند. بنابراین نظر ما این است که دولت 
باید یک نرخ میانگین برای شکر در نظر بگیرد و 
شکرهای وارداتی و تولید داخل را به همان نرخ 

واحد عرضه کند تا مشکلی در بازار پیش نیاید.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر تاکید کرد: وزیر 
صمت چندی قبل اعالم کرده که نرخ گذاری 
دستوری برای کاالهای تولیدی که یارانه و یا 
تسهیالت خاصی نمی گیرند نباید انجام شود و با 
توجه به اینکه دولت تسهیالت خاص و یارانه ای 
برای تولید شکر پرداخت نمی کند و از سویی تمامی 
نهاده های مورد نیاز از کشت چغندر تا تولید شکر از 
قبیل کود، سموم، بذور، قطعات و لوازم خط تولید 
و مواد شیمیایی با استفاده از ارز آزاد و نیمایی 
تهیه می شود بنابراین، این کاال نیز از شمول قیمت 

گذاری دستوری خارج است.
دولت یک ریال از خسارت ۶ هزار میلیاردتومانی 

سیل خوزستان را جبران نکرد
دانایی با بیان اینکه سال گذشته سیل خوزستان 

بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به کارخانجات نیشکر 
خسارت وارد کرد و حجم گسترده ای از نیشکر 
تولیدی را از بین برد، گفت: دولت حتی یک ریال 
تسهیالت برای بازسازی این کارخانجات و جبران 
خسارت تولید کنندگان پرداخت نکرده است. 
بنابراین نمی تواند ادعایی در این زمینه داشته باشد.

وی تصریح کرد: تأخیر در اصالح قیمت چغندرقند 
و فروش شکر وارداتی به دو برابر نرخ تولید داخل 
حمایت واضح و شفاف از واردات و بسترسازی کامل 

برای این امر است.
در دوره محمود حجتی از تولید حمایت می شد اما 

االن هیچ حمایتی نمی شود!
دبیر انجمن کارخانجات صنفی قند و شکر با اشاره 
به اینکه تنها ۱۰ تا ۱۲ کارخانه تولید قند و شکر 
خصوصی و باقی عمدتاً وابسته به نهادهای عمومی 
و دولتی هستند، تصریح کرد: نمی شود ۴ نفر پشت 
درهای بسته برای ۳۷ کارخانه تصمیم گیری کنند 
و انتظار داشته باشند کارخانه ها بدون چون و چرا 

این دستورات را اجرا کند.
وی با انتقاد شدید از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی 
در این حوزه گفت: وزارت جهاد کشاورزی در یک 
حالت انفعالی قرار گرفته و هم اکنون که باید از 
بخش تولید چغندرقند و شکر که زیرمجموعه 
این وزارتخانه است دفاع کند جا زده و هیچ کاری 
انجام نمی دهد. ما طی این مدت ندیدیم که این 
وزارتخانه کوچک ترین حمایتی از زیرمجموعه های 

خود داشته باشد.
بهمن دانایی با اشاره به اینکه در زمان آقای حجتی 
بسیار سفت و سخت از تولید حمایت می شد گفت 
متأسفانه در دوره فعلی شاهد هیچ گونه حمایتی از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی از بخش تولید نیستیم.

دبیر انجمن کارخانجات صنفی قند و شکر: 

تصمیم ضد تولید و حامی واردات وزارت صمت
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دلیل انتخابسمتنام و نام خانوادگی برگزیدهرتبه

همانطور که خوانندگان عزیز و محترم ماهنامه صنعت غذا استحضار دارند آقایان غالمعلی سلیمانی بنیانگذار گروه صنایع غذایی 
کاله، مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر ، فردین عالیزاد بنیانگذار گروه صنعتی عالیفرد )سن ایچ(، احمد فتح اللهی رئیس 
هیئت مدیره سبزی ایران ، احمد صادقیان مدیرعامل شرکت تک ماکارون ، مهدی کریمی تفرشی مدیر عامل مجتمع صنایع غذایی 
گلها، علی شــریعتی مقدم مدیر عالی گروه بین الملل نوین زعفران، بزرگمهر دادگر مدیر عامل شرکت دوشه آمل، صمد رسولوی 
بنیس مدیر عامل شرکت درنا و عبداهلل قدوســی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه( به ترتیب به عنوان شخصیت صنعت 
غذای سال های ۸9 تا 9۸ برگزیده شدند. امسال هم این ماهنامه قصد دارد باز هم از نظرات شما بزرگواران بهره جوید و شخصیت 
برتر صنایع غذایی در سال 1۳99 را معرفی نماید. لذا از شما در خواست می شود تا فرم زیر را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال نمایید.

آخرین مهلت ارسال : 10 اسفند 1399 - شماره واتساپ  0935٧983310

تبصره 1:جدول فوق شامل سه انتخاب می باشد که انتخاب اول 1۰ امتیاز ،انتخاب دوم ۷ امتیاز و انتخاب سوم ۵ امتیاز محاسبه
خواهد شد.بنابراین در انتخاب های خود دقت الزم را مبذول فرمایید.

تبصره ۲: به فرم هایی که پس از تاریخ 1۰ اسفند 1۳99 ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور
به ترتیب حروف الفبا

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

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

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

نام و نام خانوادگی پرکننده فرم:
میزان تحصیالت:

شغل:
امضاء: شماره تماس:         

انتخاب شخصیت صنعت غذای سال 1399
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جناب آقای عبداهلل قدوســی فردی توانمند و مدیری تحول آفرینند . ایشان اهل علم و عمل به صورت توامان هستند و به نظر من فردی مصمم و باهوش 
اند که هم مسیر و هم اهداف درستی را انتخاب کرده اند و توانسته اند در این زمینه موفقیت های بزرگی را کسب کنند و جزو افتخارات صنعت هستند.

حسین مصطفی زاده خویی ، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی بیژن :

جناب آقای مهندس قدوســی مدیری سخت کوش، متعهد و دغدغه مند در صنعت لبنیات کشور هستند که در هر مجموعه ای وجود چنین فردی باعث 
رشد و پویایی آن شرکت می شود. انتصاب ایشان را به عنوان شخصیت صنعت غذا سال 9۸ تبریک می گویم.

دکتر لطیف صفری ، رئیس هیئت مدیره شرکت مانیزان :

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا

شخصیت صنعت غذای 
سال 97

غالمعلی  سلیمانی 
شرکت کاله 

شخصیت صنعت غذای 
سال 89

مرتضی سلطانی
شرکت زر ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 90

فردین عالیزاد 
شرکت سن ایچ 

شخصیت صنعت غذای 
سال 91

احمد فتح الهی
 شرکت سبزی ایران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 92

مهدی کریمی تفرشی 
شرکت گلها 

شخصیت صنعت غذای 
سال 94

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 9۵

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

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

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

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

درباره ایشان را می خوانیم:

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 98
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   شرکت های صنایع غذایی که عالقمند به درج خبـرهای خود 
در ماهنامه صنعت غذا هستند مراتب را از طریق تلفن یا فاکس به 

تحریریه نشریه اطالع دهند .

ــ هـای اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری های استانی توسط استانداری البرز در خصوص رفع موانع تولید در این استان تاکید کرد که رئیس جمهوری و دولت برای رفع مشکالت 
بخش خصوص اهتمام جدی دارند.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ، دکتر کاظم خاوازی در سفر به استان البرز و بازدید از گروه صنعتی و پژوهشی زر با اشاره به اینکه در حال حاضر پروژه عظیم کانفکشنری زرکام 
با مشکالتی در بخش سرمایه گذاری مواجه شده تاکید کرد که در تالشیم با همکاری استانداری البرز، مسئوالن کشوری و سران سه قوه هر چه سریع تر مشکالت آن را حل کنیم.

خاوازی اظهار امیدواری کرد که با رفع مشکالت این پروژه عظیم و طرح توسعه آن، چند هزار شغل دیگر ایجاد می شود و با اجرای این پروژه شاهد به کارگیری آخرین تکنولوژی 
دنیا خواهیم بود. گفتنی است بر اساس پیش بینی مدیران گروه صنعتی زر در صورت تکمیل پروژه زرکام در زمان مقرر ، صادرات یک میلیارد دالری محصوالت این کارخانه 

عظیم تا آذرماه محقق می شد و اشتغال پایدار برای ۵۰۰۰ نفر ایجاد می گردید.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه زیرساخت های اجرای این پروژه به خوبی طراحی و تأمین شده است، ادامه داد: تیم مهندسی مستقر در این پاالیشگاه متشکل از جوانان 

بومی و نخبه کشور هستند.
وی افزود: پروژه توسعه این کارخانه تولیدی یکی از برترین های منطقه است که در حوزه پاالشگاهی غالت به ثمر رسیده است و یکی از نکات مهم این پروژه ظرفیت عظیمی 
است که برای نگهداری از غالت در این پاالیشگاه وجود دارد. وی با اشاره به اینکه فاز سوم این طرح در حال اجرا است و بازرسی به صورت مداوم انجام می شود، یادآور شد: در این 

میان مشکالتی نیز برای سرمایه گذار بخش خصوصی واجرای طرح ایجاد شده است که پیگیری برای رفع این مشکالت را به عهده خواهم گرفت.

وزیر جهادکشاورزی در 
بازدید از گروه صنعتی 

و پژوهشی زر: دولت 
اهتمام جدی برای رفع 

موانع تولید دارد
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وقتی صحبت از ُرب انار به میان می  آید، اشــاره به 
همان خواص انار مطرح می  شود.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، انار سرشــار از 
ترکیباتی به نــام ” پلی  فنول  ” ها اســت که باعث 
پایین آمدن کلسترول بد خون یعنی LDL شده و 
اجازه نمی  دهد صفحات چربی در عروق تولید شوند.

فراموش نکنید که انار، مواد مغذی بســیاری دارد؛ 
یعنی در هر 1۰۰ گــرم از این میوه ۲۴۰ میلی  گرم 
پتاسیم، ۳ گرم فیبر، 1۳ میلی  گرم ویتامین ث، ۸۰ 

درصد آب و ۵۰ کیلوکالری انرژی یافت می  شود.
ارزش محوری گروه صنعتی یک و یک، فراهم نمودن 
امکان دسترسی آســان مصرف کنندگان به غذای 
سالم و بهداشتی از طریق تولید محصول درجه یک 

از مواد درجه یک می باشد.

علیرضا بوستانی در بازدید رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی از 
کارخانجات استان خراسان گفت: صنایع تبدیلی به ویژه کارخانجات تولید رب 

گوجه فرنگی در صورت حمایت، پیشگام در ارز آوری و اشتغال هستند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ، به نقل از سندیکای صنایع کنسرو ایران، 
مدیرعامل هلدینگ تبرک در بازدید دکتر اکبری رییس کمیسیون صنایع 
مجلس شورای اسالمی و مهندس مس فروش رییس صنعت، معدن و تجارت 
استان خراسان از صنایعی که این روزها با چالش های بسیاری روبرو شده اند 
لزوم حمایت از صنعت کنسرو علی الخصوص صادرات رب گوجه فرنگی را 

موضوعی حیاتی دانست.
علیرضا بوستانی با اشاره به اینکه کارخانجات تولید کننده رب گوجه فرنگی نه 
تنها ارز آوری قابل قبولی دارند، بلکه باعث اشتغال بسیاری از افراد در مناطق 
کمتر برخوردار شده و بیشترین انگیزه را نیز برای کشاورزان ایجاد می کنند تا 

تولید هدفمندی داشته باشند.
این عضو فعال سندیکا گفت: هم اکنون با استفاده از سیستم آبیاری مکانیزه 

تولیدات گوجه فرنگی استان خراسان و کل کشور باالرفته و باید برای این تولیدات پشتوانه و برنامه ریزی قوی وجود داشته باشد تا محصولی که پاسخگوی نیاز داخلی به صورت 
خام بوده مازاد آن نیز بتواند تبدیل به رب گوجه فرنگی شده و کارخانجات نیز با تولید و صادرات خود هزاران نفر را بطور مستقیم و غیر مستقیم به اشتغال وادارند.

مدیرعامل هلدینگ تبرک با تشکر از این مقامات مسئول که در روز تعطیل با بازدید و اعمال نظر نسبت به صنایع استان خراسان که جداً با مشکالت فراوانی روبرو هستند اقدام 
نموده اند؛ لزوم حمایت دولت از کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی را خاطر نشان ساخت و افزود: تمدید مقطعی صادرات رب منجر به تعطیلی بسیاری از دفاتر پخشی که تولید 
کننده رب ایرانی در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و… به واسطه شباهت ذائقه با مصرف کننده ایرانی دارد خواهد شد زیرا مشتری صادراتی درکی از نداشتن مجوز صادرات 

و تمدید مقطعی نداشته و آن را به پای بدقولی صادرکننده ایرانی می گذارد، در نتیجه حاضر به عقد قرارداد نمی باشد.
در پایان رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی این مژده را داد، که با مطرح کردن این مشکالت و گزارش بازدید به وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت از این صنعت 

عظیم ادامه خواهد داشت و  مساعدت الزم انجام خواهد شد.

رب انار یک و یک ، محصولی 
درجه یک از مواد درجه یک

مدیرعامل هلدینگ تبرک: 
صنایع تبدیلی در صورت حمایت 
پیشگام در ارز آوری و اشتغال هستند
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پیش بینی رشد 
۵0درصدی کالبر
شرکت لبنیات کالبر در سال 
1۳۷۳ با نام سرمایه گذاری 
نصر گستر اراک کار خود را آغاز 
کرد. این شرکت توانست پس 
از ده سال خود را وارد لیست 
شرکت های پذیرفته شده در 

بورس اوراق بهادار کند.  
به گزارش کارآفرینی و صنعت 
غذا به نقل از اقتصادآنالین، 
 TUV از شرکت HACCP شرکت کالبر طی این سال ها موفق شده است نشان های کیفیت متنوعی را کسب کند؛ نشان مدیریت کیفیت )ایزو 9۰۰1-۲۰۰۸(، نشان

Nord و عنوان واحد نمونه صنایع لبنی استان مرکزی در سال 1۳9۰ از طرف اداره نظارت بر موادغذایی استان مرکزی از جمله این افتخارات هستند.
  با وجود اینکه این شرکت محصوالت خود را در سراسر کشور به فروش می رساند، اما همچنان به دنبال بهبود کیفیت محصوالت و تنوع بخشی به تولیدات خود است. 
در همین راستا، این شرکت پس از ۲۰ماه تالش توانست با سرمایه گذاری 1۸میلیارد تومانی خط تولید شیر خشک کالبر را در دی ماه سال جاری به بهره برداری رساند.   

این خط تولید ظرفیت تولید یک تن محصول در ساعت را دارد و می تواند محصوالت شیر خشک، پودر آب پنیر، خامه، MPC و کازئینات را تولید کند.  
در پایان این شرکت پیش بینی می کند از محل درآمدهای این خط تولید بتواند حدود ۵۰درصد درآمدهای خود را افزایش دهد و به 1۶۵میلیارد تومان در سال 

درآمدهای خود را ارتقاء دهد.

رئیس مرکز علمی کاربردی سحرخیز: 
نخستین رویداد شتابدهی و 

استارتاپی صنعت زعفران برگزار شد
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سحرخیز گفت: نخستین رویداد 
شتابدهی و استارتاپی صنعت زعفران در مرکز علمی و کاربردی سحرخیز 

برگزار شد.
به گزارش ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، فرزاد سحرخیز با بیان این 
خبر اظهار کرد: این رویداد از ۲۵ لغایت تا ۳۰ بهمن ماه امسال با محوریت 

موضوعات و مباحث خالقانه در حوزه زعفران برگزار شد.
وی بیان کرد: هدف اصلی از برگزاری این رویداد این است که از جوانان 
فعال در حوزه زعفران به ویژه در بخش های کم برخوردار حمایت به عمل 

آورده و با این اقدام گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداریم.
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سحرخیز با اشاره به توانمندی های 
علمی و فناوری بالقوه ای که در بخش های علمی و فناوری کشور در حوزه 
های مختلف وجود دارد، خاطرنشان کرد: گیاهان دارویی به ویژه زعفران 
از ظرفیت های مهم اقتصادی کشور ما هستند که استفاده فناورانه از آنها 
چرخه ایجاد ارزش افزوده را تکمیل کرده و می تواند به خلق ثروت منجر 

شود.
سحرخیز تأکید کرد: گروه کشاورزی و صنعتی سحرخیز به عنوان یکی از 
شرکت های پیشرو در صنعت زعفران با توجه به مسئولیت اجتماعی که 
برای خود قایل است سعی بر این داشته که بعد از تأسیس دانشگاه علمی و 
کاربردی خود برای رویدادهایی که استعدادیابی را محور خود قرار داده اند 

نیز برنامه ریزی داشته باشد.
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ـــا بیـــان اینکـــه موانـــع اداری  نایـــب رییـــس اول مجلـــس شـــورای اســـالمی ب
ـــع پیشـــبرد امـــور  ـــه مـــردم و مان ـــرای خدمـــات رســـانی ب ســـبب مشـــکالتی ب
ـــد  ـــردم بای ـــد و م ـــه تولی ـــانی ب ـــات رس ـــیر خدم ـــت: مس ـــت، گف ـــدی اس تولی

ـــود. ـــهیل ش ـــام اداری تس ـــالح نظ ـــا اص ب
ـــر امیـــر حســـین  قاضـــی زاده  ـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا ،دکت ب
هاشـــمی روز شـــنبه در بازدیـــد از مجموعـــه گـــروه صنعتـــی و پژوهشـــی 
ـــه  ـــه  نمون ـــن مجموع ـــزود:  ای ـــرز اف ـــتان الب ـــاوجبالغ اس ـــتان س زر شهرس
ـــت. ـــور اس ـــی کش ـــرایط تحریم ـــی در ش ـــش خصوص ـــالش بخ ـــارزی  از ت ب

ـــرمایه  ـــی س ـــا برخ ـــود ت ـــی ش ـــبب م ـــع اداری س ـــت: موان ـــان داش  وی بی
ـــی در  ـــام اداری مانع ـــد، نظ ـــرانجام نرس ـــه س ـــرر ب ـــان مق ـــا در زم ـــذاری ه گ

ـــت. ـــتغال اس ـــاد اش ایج
ــاه کـــردن فراینـــد رســـیدگی بـــه  قاضـــی زاده هاشـــمی گفـــت: کوتـ
مشـــکالت تولیـــد و تفویـــض اختیـــارات ازمـــواردی اســـت کـــه موجـــب 

تســـهیل در امـــور تولیـــد کشـــور مـــی شـــود.
ـــود و در  ـــخ داده  ش ـــرعت پاس ـــا س ـــد ب ـــردم بای ـــات م ـــه داد: مطالب وی ادام
ـــم  ـــور داری ـــام اداری کش ـــه در نظ ـــه جانب ـــالح هم ـــه اص ـــاز ب ـــتا نی ـــن راس ای
ـــا بیشـــتر از اینکـــه کمـــک کننـــده  چـــرا کـــه در زمـــان حاضـــر نظـــام اداری م

ـــت. ـــر اس ـــا گی ـــت و پ ـــع و دس ـــفانه مان ـــد متاس باش
نایـــب رییـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی گفـــت: الزم اســـت در چلـــه 
ـــام اداری  ـــش نظ ـــه در بخ ـــه جانب ـــق و هم ـــازی عمی ـــک بازس ـــالب ی دوم انق
ـــده کار  ـــهیل کنن ـــردم و تس ـــت م ـــام اداری در خدم ـــا نظ ـــیم  ت ـــته باش داش

ـــد. ـــردم باش م
ـــاره  ـــه زر اش ـــم در مجموع ـــذاری عظی ـــه ســـرمایه گ قاضـــی زاده هاشـــمی ب
ـــد  ـــرای تولی ـــی ب ـــت ارز مشـــکالت فراوان ـــان قیم ـــون نوس ـــزود: اکن ـــرد و اف ک

ـــت. ـــود آورده اس ـــه وج ـــردم ب و م
ـــروه  ـــه گ ـــان اینک ـــا بی ـــز ب ـــی زر نی ـــی و پژوهش ـــروه صنعت ـــل گ مدیرعام
ـــته در  ـــه زر توانس ـــت: مجموع ـــت گف ـــش محوراس ـــوان و دان ـــی زر ج صنعت
ـــگ اقتصـــادی  ـــور بـــا دنیـــا در حـــال جن ـــه کش ـــخت ک ـــرایط س ـــن ش ای

ـــد. ـــل کن ـــعه ای را ح ـــکالت توس ـــائل و مش ـــت مس اس
ـــدگان  ـــف دریافت کنن ـــن تکلی ـــث تعیی ـــه بح ـــه ب ـــی، توج ـــن امین محس
تســـهیالت صنـــدوق توســـعه ملـــی و منابـــع داخلـــی بانکهـــا را از جملـــه 

ـــت. ـــس اس ـــک مجل ـــکاری و کم ـــد هم ـــه نیازمن ـــمرد ک ـــواردی برش م
ـــد و  ـــود تولی ـــب بهب ـــور موج ـــت ارزی کش ـــاماندهی وضعی ـــت: س وی گف
ـــود. ـــاره ب ـــر راه چ ـــه فک ـــون ب ـــد از اکن ـــد و بای ـــد ش ـــور خواه ـــق در کش رون

ــروز  ــت: امـ ــان داشـ ــی زر بیـ ــی و پژوهشـ ــروه صنعتـ ــل گـ مدیرعامـ
مجموعه هـــای بـــزرگ خوش حســـاب تولیـــد کننـــده بعنـــوان بدهـــکاران 

بانـــک قـــرار گرفتـــه و چرخـــه تولیـــد متوقـــف خواهـــد شـــد.
ـــرمایه گذاری در  ـــه س ـــی ک ـــاس صنعتگران ـــن اس ـــر همی ـــزود: ب ـــی اف امین
آنهـــا از منابـــع صنـــدوق توســـعه ملـــی و منابـــع ارزی بانک هـــا صـــورت 
گرفتـــه، بـــه دلیـــل شـــرایط اقتصـــادی و تغییـــرات نـــرخ ارز، نیازمنـــد 
ـــرای  ـــرای ب ـــرخ ارز ب ـــف ن ـــن تکلی ـــرای تعیی ـــاله ب ـــتمهال یکس ـــس و اس تنف

بازپرداخـــت تســـهیالت هســـتند.

نایب رییس مجلس در 
بازدید از گروه صنعتی 
و پژوهشی زر: مسیر 
خدمات رسانی به تولید و 
مردم باید تسهیل شود
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سرمایه گذاری 
 220

میلیارد تومانی 
شرکت 

فروشگاه های 
زنجیره ای  رفاه در 

استان اصفهان
ــتان  ــن اسـ ــی را در ایـ ــرمایه گذاری ۲۲۰میلیاردتومانـ ــان، سـ ــد در اصفهـ ــعب جدیـ ــداث شـ ــا احـ ــاه بـ ــره ای رفـ ــگاه های زنجیـ ــرکت فروشـ شـ

می کنـــد. برنامه ریـــزی 
ـــول  ـــر رس ـــی دکت ـــد میدان ـــی بازدی ـــاه، ط ـــره ای رف ـــگاه های زنجی ـــرکت فروش ـــی ش ـــل از روابط عموم ـــه نق ـــذا، ب ـــت غ ـــی و صنع ـــزارش کارآفرین ـــه گ ب
محمـــدی، عضـــو هیات مدیـــره و مدیرعامـــل شـــرکت فروشـــگاه های زنجیـــره ای رفـــاه در هفتـــه گذشـــته از پروژه هـــای فروشـــگاهی و عمرانـــی 
ـــان  ـــور مجری ـــا حض ـــد ب ـــگاه های جدی ـــداث فروش ـــت اح ـــا جه ـــا، برنامه ریزی ه ـــل آنه ـــد تکمی ـــی رون ـــان و بررس ـــتان اصفه ـــگاه در اس ـــن فروش ای

ـــد. ـــته ش ـــر گذاش ـــادل نظ ـــث و تب ـــه بح ـــان ب ـــتان اصفه ـــئوالن اس ـــرح و مس ط
ـــان  ـــی )Cash & Carry( اصفه ـــگاه عمده فروش ـــن فروش ـــته و اولی ـــاغ گلدس ـــروژه ب ـــهر، پ ـــزرگ شاهین ش ـــی ب ـــروژه ملک ـــان، پ ـــزرگ کاش ـــروژه ب پ
از پروژه هـــای در حـــال احـــداث در ســـطح اســـتان اصفهـــان اســـت کـــه توســـط شـــرکت فروشـــگاه های زنجیـــره ای رفـــاه بـــا بـــرآورد هزینـــه 

۲۲۰میلیاردتومانـــی تـــا پایـــان ســـال جـــاری بـــه بهره بـــرداری می رســـند.
ـــارکت  ـــا مش ـــان ب ـــی ۳۵میلیاردتوم ـــغ تقریب ـــه مبل ـــاه ب ـــتقیم رف ـــرمایه گذاری مس ـــا س ـــع ب ـــراژ ۴۰۰۰مترمرب ـــه مت ـــان ب ـــاخت کاش ـــال س ـــروژه در ح پ

ـــد. ـــرداری می رس ـــه بهره ب ـــاری ب ـــال ج ـــفندماه س ـــهر اس ـــن ش ـــی ای ـــارک اصل ـــاورت پ ـــع در مج ـــان واق ـــهرداری کاش ش
ــدود  ــرمایه گذاری حـ ــا سـ ــی بـ ــگ طبقاتـ ــه طبقه پارکینـ ــع و سـ ــزار مترمربـ ــش از 1۵هـ ــراژ بیـ ــه متـ ــهر بـ ــزرگ شاهین شـ ــی بـ ــروژه ملکـ پـ
ـــا  ـــان ب ـــی اصفه ـــت تاریخ ـــز باف ـــز در مرک ـــته نی ـــاغ گلدس ـــگاه ب ـــروژه فروش ـــت. پ ـــرداری اس ـــت بهره ب ـــل جه ـــال تکمی ـــی در ح 1۰۰میلیاردتومان
ـــا اســـفندماه ســـال جـــاری  ـــان ت ـــا ســـرمایه گذاری حـــدود 1۵میلیاردتوم ـــل عباســـی ب ـــه روی هت ـــادگاه، روب ـــان آم ـــع در خیاب ـــع واق ـــراژ ۳۰۰۰ مترمرب مت
بـــه بهره بـــرداری می رســـد. همچنیـــن برنامه ریـــزی جهـــت نوســـازی و تبدیـــل فروشـــگاه اللـــه اصفهـــان بـــه اولیـــن فروشـــگاه کش اندکـــری 
ـــاح  ـــی افتت ـــش از ۷۰ میلیاردتومان ـــرمایه گذاری بی ـــا س ـــده ب ـــاه آین ـــدود ۶ م ـــا ح ـــه ت ـــع ک ـــت هزار مترمرب ـــراژ هش ـــه مت ـــان ب ـــتان اصفه ـــاه در اس رف

ـــت. ـــده اس ـــاز ش ـــد، آغ ـــد ش خواه
گفتنـــی اســـت، شـــرکت فروشـــگاه های زنجیـــره ای رفـــاه به عنـــوان یکـــی از پیشـــگامان صنعـــت خرده فروشـــی بـــا بیـــش از ۷۰۰ شـــعبه فعـــال 
ـــداف  ـــق اه ـــتای تحق ـــتابان و در راس ـــعه ش ـــیر توس ـــت در مس ـــالش اس ـــر کاال، در ت ـــده معتب ـــا ۳۵۰۰ تامین کنن ـــکاری ب ـــور و هم ـــر کش در سراس
ـــه و  ـــر منطق ـــی ه ـــص و بوم ـــان متخص ـــرای جوان ـــتغالزایی ب ـــزان اش ـــش می ـــدرن، افزای ـــگاه های م ـــعب فروش ـــش ش ـــا افزای ـــرکت، ب ـــردی ش راهب
رســـیدن تعـــداد نیـــروی کار بـــا احتســـاب شـــرکت های زیرمجموعـــه بـــه حـــدود 11هـــزار نفـــر و رشـــد فعالیـــت خـــود در حـــوزه مســـئولیت 

ـــد. ـــته باش ـــور داش ـــادی کش ـــد اقتص ـــزایی در رش ـــهم بس ـــی، س اجتماع
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در ایام دهه مبارک فجر با حضور اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشوری ، عبداهلل قدوسی مدیر عامل صنایع شیر ایران و با حضور مدیران و اعضای 
هیات مدیره هلدینگ پگاه،  6 پروزه تولیدی و توسعه ای پگاه تهران  و همچنین سه 
پروژه دیگر به صورت ویدیو کنفرانس در اراک  و خوزستان به بهره برداری رسید . 
به گزارش روابط عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران ، مدیرعامل پگاه تهران 
ضمن تبریک ایام دهه فجر و قدردانی از رهنمودهای مدیر عامل شرکت صنایع 
شیر ایران و اعضای هیات مدیره این شرکت گفت : 6 پروژه توسعه ای در پگاه تهران 
به بهره برداری رسید که تماماً حاصل تالش شبانه روزی و در راستای نیل به اهداف 

عالیه مجموعه پگاه بوده است . 
سیدجعفر میر افزود : یکی از اهداف این شرکت در جهت ارتقای سطح سالمت 
جامعه و ترغیب مردم به استفاده از لبنیات با کیفیت با باالترین ارزش غذایی و در 
دسترس، گسترش خطوط تولیدی انواع پنیر بوده که به همین منظور خط تولید 

پنیر سنتی شامل بلغاری و لیقوان و اشتغالزایی برای ۲۲ نفر افتتاح شد.
وی  تصریح کرد : همچنین خط تولید پنیر uf و بسته بندی ، بکارگیری ۱۸ نفر و 

با قابلیت بسته  بندی کاپ های ۳۵۰ و ۴۰۰ گرمی به بهره برداری رسید.
مدیر عامل پگاه تهران گفت : افتتاح و راه اندازی دستگاه اتوماتیک بسته بندی پودر 
mpc ، راه اندازی و افتتاح دستگاه کمپرسور خنک کننده با قابلیت افزایش سرما 
در خط تولید پگاه تهران و احداث سردخانه استریل با ایجاد ظرفیت ۴۰۰ تنی 
سردخانه محصوالت استریل و esl به منظورجلوگیری از ضایعات و استهالک 

ماشین آالت از دیگر پروژه های افتتاح شده در پگاه تهران بود.
وی همچنین به بهره برداری برج خنک کننده کارخانه شیرخشک اشاره کرد و 
گفت : این برج خنک کننده به عنوان ششمین پروژه شرکت پگاه تهران از مصرف 

هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب جلوگیری کرده و اثربخشی باالیی برای مصرف بهینه 
انرژی به دنبال خواهد داشت.

گفتنی است در این  مراسم ۹ پروژه به صورت ویدیو کنفرانس در استان های تهران، 
اراک و خوزستان، افتتاح شد. خط جدید تولید نوشیدنی های گازدار و آب میوه در 
پگاه خوزستان با ظرفیت ۵۰ هزار بطری تولید روزانه و با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد 

تومان به بهره برداری، رسید.
همچنین دو خط تولید شیر بطری یک لیتری esl با سرمایه گذاری ۱ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون تومان و حجم تولید ۱۵۰۰ کیلوگرم در ساعت و خط تولید استریل 
۲۰۰سی سی با سرمایه گذاری ۴۳۰ هزار دالر و ظرفیت تولید ۱۸۰۰ کیلوگرم در 

ساعت، در پگاه اراک، افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت پگاه تهران خبر داد :

وژه توسعه ای پگاه تهران   همزمان با دهه فجر، 6 پر
به بهره برداری رسید
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ــک  ــد، نزدی ــام گــذاری کردن ــد ن ــام جهــش تولی ــه ن ــام معظــم رهبــری ب ــه مق ــان ســال 99 ســالی ک ــه پای ــی ب در حال
می شــویم کــه همچنــان تحریــم هــای ظالمانــه امریــکا بــا شــدت بــر ســر کشــور و تولیــد ســایه انداختــه اســت. بــروز 
بیمــاری کوویــد 19 هــم بــر ســختی مســیر کارآفرینــان و تولیدکننــدگان پرتــاش افــزوده اســت. در همین راســتا ســوال 
زیــر را بــا برخــی از کارآفرینــان و فعالیــن صنعــت غــذای کشــورمان در میــان گذاشــیم کــه توجــه خواننــدگان محتــرم را 

بــه پاســخ آن جلــب مــی کنیــم :

” کارآفرینــان تــا چه حــد در شــرایط ســخت تحریمی کشــور توانســته اند بــه اهــداف مختلف کشــور از 
جملــه اقتصــاد مقاومتــی و رونــق تولیــد کمــک کننــد؟ ارگان هــای دولتــی در این مســیر چــه حمایتی 

ــدگان داشــته اند؟” از تولیدکنن

یم ها ونق تولید در سایه تحر اقتصاد مقاومتی و ر
ینی و صنعت غذا: پاسخ فعالین صنایع غذایی به ماهنامه کارآفر

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفند ماه 99      شماره 29 دوره جدید )134(      
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ینان صنعت غذای کشور خودکفا هستند کارآفر
دکتر محمد حسینی 

بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

دکتـــر محمـــد حســـینی 
ز  ا یـــر  تقد ضمـــن 
ــع  ــدگان صنایـ تولیدکننـ
غذایـــی کشـــور از نقـــش 
یط  آفرینـــی در شـــرا
ســـخت تحریـــم و کرونـــا 
، گفـــت: کارآفرینـــان 
کشـــورمان در عبـــور 
ز ســـدهای مختلـــف  ا
خودکفـــا شـــده انـــد.

ـــت  ـــو هیئ ـــذار و عض بنیانگ
مدیـــره انجمـــن صنایـــع غذایـــی ایـــران  گفـــت: در شـــرایط 
ســـخت اقتصـــادی کارآفرینـــان  توانســـته انـــد بـــه خوبـــی 
ـــرکتهای  ـــران ش ـــا مدی ـــد مخصوص ـــام دهن ـــود را انج ـــه خ وظیف
بـــزرگ  صنایـــع غذایـــی کشـــور مثـــل کالـــه، ســـن ایـــچ، 
میهـــن ، زرمـــاکارون و ســـایر عزیـــزان  ایـــن صنعـــت کـــه  
از مشـــکالت  نترســـیدند و فعالیـــت و تالششـــان را دوبرابـــر 

کردنـــد.
دکتـــر حســـینی افـــزود: ایـــن ایـــن حرکـــت آنهـــا منجـــر 
بـــه رونـــق کار و فعالیتشـــان شـــده اســـت کـــه عـــالوه بـــر 
ـــتغال  ـــعه و اش ـــال توس ـــه دنب ـــواره ب ـــود، هم ـــری از رک جلوگی

آفرینـــی بیشـــتر بـــوده انـــد
ــع و نماینـــده ادوار مجلـــس  در  ــبق وزارت صنایـ معـــاون اسـ
ادامـــه گفـــت : عـــالوه بـــر موفقیـــت شـــرکتهای پیشـــرو در 
ـــال  ـــران در ح ـــان در ای ـــه کارآفرین ـــور، بقی ـــذای کش ـــت غ صنع
کار هســـتند بعنـــوان مثـــال در منطقـــه تربـــت جـــام یـــک 
ـــه  ـــک کارخان ـــت و ی ـــیس اس ـــال تاس ـــری در ح ـــد گالب گی واح

ـــد. ـــاح ش ـــی افتت ـــه تازگ ـــه  ب ـــان منطق ـــز در هم ـــه نی شیش
ـــم در  ـــی ه ـــای دولت ـــم ارگان ه ـــیر ه ـــن مس ـــزود: در همی وی اف
ـــه  ـــکلی ک ـــی مش ـــد ول ـــرده ان ـــت ک ـــان حمای ـــد مقدوراتش ح
ـــن  ـــه  ، ای ـــت ک ـــن اس ـــتیم ای ـــه هس ـــا آن مواج ـــون ب ـــم اکن ه
ـــدرت   ـــتند  و ق ـــوردار نیس ـــادی برخ ـــات زی ـــا  از امکان ارگان ه
مانـــور زیـــادی هـــم ندارنـــد و کارآفریـــن هـــر کاری را بایـــد 
ـــی  ـــی م ـــد. بعبارت ـــرا کن ـــم واج ـــزی و  تنظی ـــه ری ـــودش برنام خ

ـــد . ـــده ان ـــا ش ـــا خودکف ـــور م ـــان کش ـــت کارآفرین ـــوان گف ت
ـــی  ـــال  از کارهای ـــر ح ـــه ه ـــت:  ب ـــان گف ـــینی در پای ـــر حس دکت
ـــال  ـــده و در ح ـــام ش ـــذا انج ـــت غ ـــزرگان صنع ـــط ب ـــه توس ک

ـــرد. ـــرار گی ـــر ق ـــورد تقدی ـــد  م ـــدن بای ـــام ش انج

ــم  یـ ــخت تحر ــرایط سـ ــان در شـ ینـ کارآفر
ــا  ــتغال، بـ ــد و اشـ ــظ تولیـ ــا حفـ ــا بـ ونـ و کر
ـــه  ـــه چرخ ـــود ارز را ب ـــوالت خ ـــادرات محص ص

ــد ــور وارد کردنـ ــادی کشـ اقتصـ
مهندس محسن احتشام 

مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن

مهندس محسن احتشام گفت: 
فعاالن اقتصادی متعهد، کارنامه 
قابل قبــول و قابــل تقدیری از 
خود در این شــرایط سخت بجا 

گذاشتند
مدیرعامــل گــروه تولیدی و 
کشاورزی تروند زعفران قائن  در 
گفتگو با خبرنــگار ما گفت: کار 
آفرینان اعم از صــادر کنندگان 
و تولید کنندگان بحق سربازان 
جبهه اقتصادی بوده و هســتند 

در شرایط سخت تحریم ها ی استکبار جهانی واقعا فدا کارانه تالش کردند تا 
خدشه ای به تولید و صادرات وارد نگردد .  فراوانی کاال در بازار و نبود کمبودی 
از کاالها و تامین ارز مورد نیاز تولیــد از فرایند ارز حاصل از صادرات گواه این 

واقعیت هست .
محسن احتشام افزود: در این مسیر تولید کنندگان و صادر کنندگان هم از 
تحریم های جهانی هم از بی مهری ها و تحریــم های داخلی  خون دل های 
فراوان خوردند تا در شرایط سخت اقتصادی رشد مثبت اقتصادی را رقم زدند .

این کارآفرین برجسته کشور ادامه داد: این افراد هم تولید و صنعت را حفظ 
کردند هم اشتغال را و با وجود تمام موانعی که پیش پای صادر کننده گذاشتته 
شد، صادر کنندگان بازارهای خود را به ســختی حفظ کردند و ارز به چرخه 

اقتصادی برگشت دادند .
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند افزود: فعاالن اقتصــادی متعهد، کارنامه قابل 
قبول و قابل تقدیری از خود در این شرایط سخت بجا گذاشتند .آنها تا آنجا که 
فراق باز این بخشنامه های خلق الساعه هر روزه داشتند در بسیاری از بخش ها 
مجری مولفه های اقتصاد مقاومتی بودند و مرد میدان عمل واجرای آن بودند .

ـــن راســـتا بعضـــی از  مســـئولین  ـــت: در ای ـــان گف ـــدس احتشـــام در پای مهن
دولتـــی بـــا تصمیمـــات غیـــر کارا و موثـــر در فرمولـــه کـــردن اســـتراتژی 
ـــاالن  ـــد فع ـــادی بتوان ـــخت اقتص ـــی و س ـــرایط بحران ـــن ش ـــه در ای ـــی ک های
ـــل  ـــب کار داخ ـــای کس ـــود در فض ـــدات موج ـــش و تهدی ـــادی را از چال اقتص
ـــت  ـــادی حمای ـــداف اقتص ـــه اه ـــیدن ب ـــرای  رس ـــد و ب ـــات ده ـــارج نج و خ
ـــد  ـــن نکردن ـــا تامی ـــه تنه ـــادی ن ـــاالن اقتص ـــارات فع ـــد ،انتظ ـــت کن و هدای

ـــد . ـــرار دادن ـــا ق ـــاپیش آنه ـــیاری پیش ـــع بس ـــه موان بلک
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ـــاد  ـــا ایج ـــخت ب ـــرایط س ـــان در ش ین کارآفر
ــئولیت  ــش مسـ ــد نقـ ــته انـ ــتغال توانسـ اشـ
ــه  ــه بـ ــال جامعـ ــود را در قبـ ــی خـ اجتماعـ
ـــی  ـــادرات غیرنفت ـــد ص ـــه رش ـــاء و ب ـــی ایف خوب

کمـــک شـــایانی کننـــد
مهندس احمد فتح الهی 

رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران

لهـی  مهنـدس احمـد فتـح ا
گفـت: : اقتصـاد مقاومتـی یعنی 
آن اقتصـادی کـه در شـرایط 
سـخت و دشـوار، کارآفرینـان 
ل،  شـتغا د ا یجـا ننـد بـا ا ا بتو
مسـئولیت اجتماعی خـود را در 
قبـال جامعه ایفـا کننـد و باعث 
رشـد و شـکوفایی اقتصـادی در 

کشـور شـوند.
ینـی و  فر آ ر رش کا بـه گـزا
صنعـت غـذا ، رئیـس هیئـت 
مدیره شـرکت سـبزی ایران  در پاسـخ به سـئوال خبرنگار ما گفت: متاسفانه 
در چنـد سـال اخیـر با شـدت گرفتـن تحریـم هـای یکجانبـه و غیر انسـانی 
کشـورهای غربی  و امریـکا علیه جمهوری اسـامی ایـران واژه جدید اقتصاد 
مقاومتـی بـه ادبیات اقتصادی کشـور اضافـه و به فراخـور حـال و روز اقتصاد 

کشـورمان مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.
نایـب رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن علـوم و صنایـع غذایـی ایـران افزود: 
اقتصـاد مقاومتـی یعنـی آن اقتصـادی کـه در شـرایط سـخت و دشـوار، 
کارآفرینـان بتواننـد با ایجـاد اشـتغال، مسـئولیت اجتماعی خـود را در قبال 

جامعـه ایفـا کننـد و باعـث رشـد و شـکوفایی اقتصـادی در کشـور شـوند.
فتـح الهی ادامـه  داد: خوشـبختانه کارآفرینـان در دوره تحریـم علی الرغم 
فشـارها و محدودیت های ایجاد شـده توسـط کشـورهای غربـی و همچنین 
قانـون های غیـر تخصصـی کـه از طـرف دولت تصویـب و ابـاغ گردیـده به 
خوبی توانسـته اند ظرفیت های بالقـوه اقتصادی کشـور را بالفعل کرده و افق 

های روشـنی برای آینـده و اسـتقال اقتصادی کشـور ایجـاد کنند.
ایـن کارآفریـن برجسـته کشـور افزود:اسـتارت آپ هـا و کسـب و کارهای 
جدید  و تسـریع فعالیت این کسـب و کارها در حوزه هـای مختلف اقتصادی 
نشـان از امید و خودباوری کارآفرینان نسـبت به آینده اقتصادی کشور دارد و 
کارآفرینان در این شـرایط سخت با ایجاد اشـتغال و حمایت از مردم توانسته 
انـد نقش مسـئولیت اجتماعی خـود را در قبال جامعـه را به خوبـی ایفاء و به 

رشـد صادرات غیرنفتی کمک شـایانی انجـام دهند .
مهندس فتـح الهـی در پایان گفـت: در ایـن زمینـه کارآفرینـان باید حس 
تشـخیص باالیی داشـته باشـند تـا بتواننـد در مقابل فشـار تحریم هـا آن را 
کنترل و بی اثر کنند و وابسـتگی هـا را کم و تولید داخل را گسـترش دهند .

ینـان در  یـم، کارآفر در کارزار ناعادالنـه ی تحر
عرصه حمایـت از تولیـد، مربی،جهـت بخش و 

همـراه و انیسـی کامـل بودند
مهندس عبداهلل قدوسی

 مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران

هلل قدوسـی  مهنـدس عبـدا
گفت:خادمـان تولیـد در همـه 
زمـان هـا و کمبودهـا و تحریـم 
های ظالمانـه هم چنـان پرتوان 
نـد و در حـال  ظاهـر شـده ا
پیمودن مسـیر سـختی هستند.

به گزارش کارآفرینی و صنعت 
غـذا ، مهندس عبداهلل قدوسـی، 
مدیرعامل شـرکت صنایع شـیر 
ایران )پگاه( در پاسـخ به سـوال 
خبرنـگار مـا گفـت: جایـگاه و 

نقـش کارآفرینـی در مکتـب دینی و در پیشـرفت ملـت ها یک حوزه بسـیار 
اثرگـذار و کاربـردی را در اختیـار مـا قرار مـی دهد که بایـد با همـه ی توان 

در اعتـای آن کوشـید.
این نقش ویـژه و اثرگذار و ایـن حضور مقتدرانـه مایه ی قـوام و دوام تولید 
و پویایی اقتصاد کشـور اسـت.این خادمان تولید در همه زمـان ها و کمبودها 
و تحریـم هـای ظالمانه هـم چنـان پرتوان ظاهـر شـدند و در حـال پیمودن 

مسیر سـختی هستند.
قدوسـی در ادامه گفـت :معماری حضـور کارآفرینـان در کارزار ناعادالنه ی 

تحریم،چند ویژگـی عمده دارد:
- کارآفرینان در عرصـه حمایت از تولید، مربی،جهـت بخش و در یک کام 

همراه و انیسـی کامل بودند.
- کارآفرینـان بـا یک اسـتراتژی تمـام عیـار در همه صحنـه ها بـه میدان، 

مدند. آ
- توجـه به نیازهـا و حمایـت از ملت،اصلـی ترین شـاخصه حضـور آنان در 

میدان اسـت.
این هـا و چندین شـاخصه ی حرکتی دیگر ما را به مسـیری می رسـاند که 

مـی توانیم به جایگاه این سـربازان خط مقدم تولید بیشـتر رهنمون شـویم.
مدیرعامـل هلدینگ پگاه افزود: در چنین شـرایطی اسـت که توجه بیشـتر 
دسـتگاه ها و نهادها به تسـهیل این حضـور و ادامه مبارزه در میـدان ظالمانه 
ی تحریم توسـط اسـتکبار،یک اقدام فوری و عاجـل اسـت.،اقداماتی که باید 

آنهـا را در قالب یک برنامـه مدون و در حـوزه های عملیاتـی پیش ببریم.
قدوسـی در پایـان گفـت :تاکنـون نیـز بـا تدبیـر ایـن شـرایط تاش شـده 
تـا ضمـن حـذف موانـع و ترمیـم مسـیرهای پیـش رو حضـور عزتمنـد این 

بزرگـوران مـورد حمایـت جـدی قـرار گیرد.
ان شـااهلل به برکـت تاش ایـن عزیـزان بتوانیم بـه میدان بـزرگ خدمت و 

تولیـد، رونـق و پویایی دوچندانی ببخشـیم.

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفند ماه 99      شماره 29 دوره جدید )134(      
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یم هـای ظالمانه  تولیـد کنندگان بـه دلیل تحر
در سـال های اخیر مسـئولیت ارائـه و تامین نیاز 

ارزی کشـور بوده اند
مهندس بزرگمهر دادگر 

مدیرعامل گروه لبنیات هراز

دگـر  مهنـدس بزرگمهـر دا
گفت: تولیدکننـدگان علی الرغم 
رویارویـی بـا تحریم هـا و تالش و 
رفع مشـکالت تامین مـوادد اولیه 
و مبـادالت بانکـی و تامیـن ارز از 
سـایه حمایتـی دولـت محـروم 

بـوده اند
مدیرعامل گروه لبنایت دوشـه 
آمـل در سـئوال خبرنـگار مـا 
گفت:هماننـد همـه بحرانهایـی 
کـه از زمان شـکل گیـری تولید 
بـه معنای صنعتی در کشـور تا کنـون گریبانگیر تولید بوده،اقتصـاد مقاومتی 
هم بـه نحوی یک سـویه انتظار بـزرگ و تکلیف سـنگینی بود که روی شـانه 

هـای بخش صنعـت بـه ویـژه سـازمانهای خصوصـی نهاده شـده اسـت.
پیکـر بـی رمق صنعت کشـور کـه خبـری از رشـد و تعالـی از آن بـه گوش 
نمیرسـد و اگـر دولتمردان مـا با همین بـی تفاوتـی از کنار آن رد شـوند باید 

منتظـر روزهـای ناامید کننـده دیگری هـم بود.
مهنـدس دادگـر افزود:علیرغـم تعریـف درسـت و تصمیـم به جای سـاری 
نمـودن اقتصـاد مقاومتـی که شـاکله اسـتقالل یک ملت اسـت ،عـدم انتقال 
مفاهیـم عمیـق این اصل به دسـتگاه هـای اجرایی و فلـج بودن این دسـتگاه 
هـا به عنـوان بـازوان اصلـی و توانمند در جهـت عملیاتـی  نمـودن آن منجر 

شـد اقتصـاد مقاومتی هـم در قالـب یک شـعار باقـی بماند.
رئیـس هیئـت مدیره  شـرکت آلیمـا  ادامـه داد: هر چنـد تولیـد کنندگان 
نامگـذاری هر سـال را  به فـال نیک میگیرنـد اما متاسـفانه تغییـری در روند 
تسـهیل موتـور محرکـه اقتصاد کشـور با ایـن مفهموم نبـوده و تـا همین ماه 

های پایانی سـال هم مشـاهده نشـده اسـت.
این چهره ی برجسته صنعت لبنیات کشور افزود :تولید کنندگانی که عالوه 
بر مشکالت تامین مواد اولیه-نقل و انتقال پول به دلیل تحریم های ظالمانه 
در سال های اخیر مسئولیت ارائه و تامین نیاز ارزی کشور را نیز عهده دارند 
اما دریغ از سایه حمایتی که نشانه آن رسوب بی دلیل بسیاری از کاالهای 
تولید در گمرکات،عدم برخورداری از تسهیالت،برخوردهای قهری و تهدید 
توقف تولید ، وضع قوانین و مقررات  دست و پا گیر آنهم بدون آگاهی و ارزیابی 
سازمانهای  به اصالح متولی ،قیمت گذاریهای دستوری،کاهش سرانه و توان 
خرید مردم،افزایش چشم گیر تورم و مشکل تامین نقدینگی و... مرتبط واخیرا 
هم محدودیت در تامین منابع انرژی و مشقات جایگزینی سوخت و... همه 

بخشی از تراژدی صنعتگران دغدغه مند است.
دادگـر در پایـان گفت:بـا ایـن حـال ایـن سـربازان وطـن در سـنگر تولیـد 

ایسـتاده انـد تـا در شـرایط سـخت هـم سـنگ زیرین آسـیاب باشـند.

بخش خصوصی کشـور بـدون هیـچ حمایتی از 
یـم ها مبـارزه کردند دولـت با تحر

مهندس امیررضا ثابت پی
 مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو

مهنـدس امیررضـا ثابـت پـی 
گفت بخش خصوصی کشـور در 
تامین مـواد اولیه، ماشـین آالت 
و مبـادالت بانکـی بـا خـارج از 
کشـور بـه تنهایی مقابـل تحریم 

ها ایسـتاد
یـع  صنا ه  و گـر مـل  عا یر مد
غذایـی نامـی نـو در پاسـخ بـه 
سـئوال خبرنـگار مـا گفـت : 
تولیدکننـدگان و کارآفرینـان 
کشـورمان  تمامـی ایـن کارهـا 

را  کـه  در سـئوال عنـوان کردیـد انجـام داده انـد ، وی افـزود: ایـن قشـر در 
شـرایط سـخت به تنهایی با همه تحریم ها جنگیدند و خودشـان به سـختی 
مـواد اولیـه مـورد نیـاز را تامیـن و وارد کردنـد . وی ادامـه داد : انچـه مـواد 
اولیه،ماشـین آالت یـا مواردی که نیـاز به وارداتـش بوده،به تالش خودشـان 
انجام شـده،پولش به دشـواری واریز شـده و در این راه هیچگونـه حمایتی از 

بخـش هـای دولتـی صـورت نگرفتـه اسـت .
ثابـت پـی افـزود: در بخـش هـای تحریمـی نـه تنهـا دولـت هیـچ کاری 
نتوانسـت انجام دهد، بلکه تمـام دور زدن تحریم ها   توسـط بخش خصوصی 
بـه روش هـا و طرق مختلـف انجام شـده اسـت.اوضاع بـد اقتصـادی، اقتصاد 
مقاومتـی، تحریـم ها،کرونـا همـه دسـت بـه دسـت هـم داده که ایـن اندک 
صنعتی کـه در کشـور در حال کار کردن اسـت از بیـن برود ولیکـن با تالش 
و همـت و غیـرت این افراد قسـمت چرخـه ی اقتصادی کشـور که مـی تواند 

کار کنـد ، حفـظ کند.
ایـــن کارآفریـــن برجســـته کشـــور ادامـــه داد: بنـــده خـــودم ذره ای از 
ـــختیها  ـــکالت و س ـــه مش ـــم ک ـــی دان ـــتم، م ـــی هس ـــای کارآفرین ـــن دری ای
ـــه در  ـــدوارم ک ـــت و امی ـــخت اس ـــود و س ـــخت ب ـــدر س ـــت و چق ـــاد اس زی
ـــش  ـــا آرام ـــد ب ـــد بتوان ـــه تولی ـــود ک ـــته ش ـــع برداش ـــن موان ـــال ۱۴۰۰ ای س

ـــد . ـــت کن ـــور هم ـــادی کش ـــتای اقتص ـــتری در راس بیش
رئیــس هیئــت مدیــره فدراســیون صنایــع غذایی کشــور در پاســخ بــه این 
ســئوال کــه “در ایــن زمینــه ارگان هــای دولتــی در این مســیر چــه حمایتی 
ــای  ــت ارگان ه ــه حمای ــت: در زمین ــد؟ ” گف ــته ان ــدگان داش از تولیدکنن
ــی را نشــینده  ــن موضوع ــه ، همچی ــی صــورت نگرفت ــچ حمایت ــی، هی دولت
ایــم و نــه دیــده ایــم کــه کســی از کســی حمایــت کنــد. اگــر هــم چنیــن 
موضوعــی بــوده در گفتــار بــوده و در عمل چیــزی ندیدیــم . ما دســتورهایی  
از چنــد وزیــر و معــاون وزیر داشــتیم کــه در الیــه هــای پاییــن  وزارتخانه به 
جایــی نرســیده اســت  یعنــی  ارگان هــای دولتــی عمــال در حد  زبــان کمک 
کــرده انــد ولــی در بعــد عمــل تقریبــا نــه بلکــه تحقیقــا صفــر بــوده اســت.
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ینی،  الزمه  حمایت دولت از تولید ملی، کارآفر
یت مصرف و اصالح الگوی آن مدیر

مسعود توتونچیان 
مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر

مسعود توتونچیان گفت: حمایت 
دولت از تولید ملی، کارآفرینی 
و مردمی کردن اقتصاد از جمله 
ند در  مواردی است که می توا
موفقیت کارآفرین مورد توجه قرار 

گیرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت 
غذا ، مهندس مسعود توتونچیان، 
مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر 
در پاسخ به سوال خبرنگار ما گفت: 
می دانیم که اقتصاد مقاومتی برای 
صیانت از تهاجم دشمنان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و...  به 
عنوان راهنمای عمل مسئوالن و مردم در برابر فشارها و تهدیدات دشمنان مطرح شده 
است. توتونچیان افزود: کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین موضوعات 
دنیای امروز و محرکه اصلی توسعه اقتصادی نقش اساسی در نوآوری یا ایجاد فضاهای 
جدید کسب و کار دارد. این کارآفرین برجسته کشور در ادامه گفت: بی شک اگر 
کارآفرینی با عرق ملی و وطن پرستی همراه باشد تمامی ارکان سازمان های تولیدی در 
تالش خواهند بود تا به سوی کاهش وابستگی حرکت کنند. در این مسیر منابع متعدد 

و سرشار طبیعی و تکیه بر دانش بومی می تواند گره گشا باشد.
وی افزود: قطعاً این روند روندی دوسویه و متقابل است و کارآفرینان بدون حمایت 
ارگان های دولتی نمی تواند در این مسیر موفق باشند. حمایت دولت از تولید ملی، 
کارآفرینی، مدیریت مصرف و اصالح الگوی آن، مردمی کردن اقتصاد، مصرف کاالی 
داخلی، کاهش وابستگی به درآمد نفت، حمایت از صنایع دانش بنیان از جمله مواردی 

است که می تواند در دستیابی به این مهم مورد توجه قرار گیرد.
توتونچیان گفت: ایجاد شرایط کارآفرینی درون سازمانی، نوآوری و توجه به افراد 
داخل سازمان و باال بردن انگیزه ی تالش و کوشش آن ها نیز از مصداق های کارآفرینی 

سازمانی و یکی از مهم ترین عناصر اقتصاد مقاومتی است.
مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر در پایان پیشنهاداتی در خصوص حمایت از تولید 

داخلی و کارآفرینان را برشمرد که به شرح ذیل است:
* اصالح قوانین و مقررات بانکی )کاهش نرخ بهره و یا تخفیف بخشی از هزینه های 

مالی در دفاتر قانونی( در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی
* اصالح و بازنگری قوانین مرتبط با رویکرد کارآفرینی،

* اصالح و بازنگری قوانین تجاری و مقررات صادرات و واردات با رویکرد کارآفرینی،
* مبارزه با مفاسد اقتصادی و مدیریت درست منابع ارزی با واقعی سازی و ثبات 

نرخ ارز،
* کاهش بروکراسی اداری در سازمان ها به منظور تسهیل و حذف مراحل اداری غیرضروری،

* پرداخت بخشی از هزینه های تأمین اجتماعی و یا کاهش سهم کارفرما به ده درصد 
و تأمین آن از سوی دولت در راستای حفظ و توسعه اشتغال موجود،

* حمایت از ایده های خالق و نوآور توسط سرمایه گذاران و بخش خصوصی،
*  ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی با رویکرد کارآفرینی

موانع توسعه کارآفرینی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی کاسته شود.

ینان با ایجاد اشتغال مسئولیت اجتماعی  کارآفر
خود در قبال جامعه را ایفا می کنند

محمد عبداللهی 
رئیس هیئت مدیره شرکت سمیه

ــب  ــا و کسـ ــتارت آپ هـ اسـ
ــریع  ــد و تسـ ــای جدیـ و کارهـ
ـــا  ـــب و کاره ـــن کس ـــت ای فعالی
در حـــوزه هـــای مختلـــف 
ـــد و  ـــان از امی اقتصـــادی نش
ـــاوری کارآفرینـــان نســـبت  خودب
بـــه آینـــده اقتصـــادی کشـــور 

دارد.
ــی و  ــزارش کارآفرینـ ــه گـ بـ
ـــت  ـــس هیئ ـــذا ، رئی ـــت غ صنع
ـــرآورده هـــای  ـــره شـــرکت ف مدی

غذایـــی ســـمیه در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا گفـــت: نگـــرش کارآفریـــن 
ــت  ــه فعالیـ ــد و نتیجـ ــی جوشـ ــه از درون مـ ــت کـ ــی اسـ ــد چاهـ ماننـ

کارآفریـــن اقتصـــاد مقاومتـــی اســـت.
ـــع و طبـــق مفهومـــی کـــه بارهـــا از  محمـــد عبداللهـــی عنـــوان کـــرد: در واق
ـــادی  ـــت، اقتص ـــده اس ـــاره ش ـــه آن اش ـــز ب ـــری نی ـــم رهب ـــام معظ ـــرف مق ط
ـــد و  ـــه رش ـــم زمین ـــار و تحری ـــرایط فش ـــی در ش ـــت حت ـــک مل ـــرای ی ـــه ب ک

ـــد. ـــی باش ـــی م ـــاد مقاومت ـــد، اقتص ـــی کن ـــم م ـــکوفایی را فراه ش
ـــم فشـــارها و  ـــی رغ ـــم عل ـــان کشـــور در دوره تحری ـــه داد: کارآفرین وی ادام
ـــای  ـــت ه ـــد ظرفی ـــته ان ـــی توانس ـــه خوب ـــده، ب ـــاد ش ـــای ایج ـــت ه محدودی
ـــرای  ـــنی ب ـــای روش ـــق ه ـــرده و اف ـــل ک ـــور را بالفع ـــادی کش ـــوه اقتص بالق
آینـــده و اســـتقالل اقتصـــادی کشـــور ایجـــاد کننـــد. اســـتارت آپ هـــا و 
کســـب و کارهـــای جدیـــد و تســـریع فعالیـــت ایـــن کســـب و کارهـــا در 
ـــان  ـــاوری کارآفرین ـــد و خودب ـــف اقتصـــادی نشـــان از امی ـــای مختل حـــوزه ه
ـــرایط  ـــن ش ـــان در ای ـــور دارد. کارآفرین ـــادی کش ـــده اقتص ـــه آین ـــبت ب نس
ـــئولیت  ـــش مس ـــد نق ـــته ان ـــردم توانس ـــت از م ـــتغال و حمای ـــاد اش ـــا ایج ب

ـــد. ـــا کنن ـــی ایف ـــه خوب ـــه را ب ـــال جامع ـــود در قب ـــی خ اجتماع
ـــن  ـــول ای ـــی در ط ـــادرات غیرنفت ـــد ص ـــزود: رش ـــی اف ـــدس عبدالله مهن
ســـالها، وابســـتگی کمتـــر بـــه درآمدهـــای نفتـــی و اتـــکای بیشـــتر بـــه 
ـــازی  ـــت س ـــش و ظرفی ـــای اثربخ ـــت ه ـــان از حرک ـــی نش ـــای مالیات درآمده

مناســـب فعالیـــن اقتصـــادی دارد.
ایـــن فعـــال صنایـــع غذایـــی در ادامـــه گفـــت: همچنیـــن تـــالش در 
ــرف  ــادی از طـ ــای کالن اقتصـ ــش هـ ــات در بخـ ــجام و ثبـ ــت انسـ جهـ
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــارکت در س ـــی و مش ـــی و مال ـــای قانون ـــت ه ـــت و حمای دول
ـــک هـــا و موسســـات ســـرمایه گـــذاری دولتـــی در بخـــش هـــای  ـــب بان از جان
ـــر  ـــری کمت ـــیب پذی ـــه آس ـــر ب ـــذا و دارو منج ـــت غ ـــه صنع ـــف از جمل مختل
ـــه  ـــی ب ـــی و خصوص ـــای دولت ـــش ه ـــتر بخ ـــی بیش ـــت و نزدیک ـــن صنع ای

یکدیگـــر شـــده اســـت.
ــمیه  ــی سـ ــای غذایـ ــرآورده هـ ــرکت فـ ــره شـ ــت مدیـ ــس هئیـ رئیـ
ـــاد  ـــک و ایج ـــی و تکنولوژی ـــای زیربنای ـــرح ه ـــعه ط ـــرد: توس ـــان ک خاطرنش

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفند ماه 99      شماره 29 دوره جدید )134(      
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ـــرای  ـــدی ب ـــش جدی ـــی نق ـــای دولت ـــرف ارگان ه ـــای الزم از ط ـــه ه زمین
فعالیـــن اقتصـــادی و مشـــارکت بیشـــتر بخـــش خصوصـــی در اقتصـــاد 
فراهـــم کـــرده اســـت ولـــی بـــا ایـــن حـــال ســـازمان هـــای دولتـــی و 
ـــش  ـــود را بی ـــای خ ـــرویس ه ـــد س ـــت بای ـــده صنع ـــت کنن ـــای حمای نهاده
از پیـــش بهبـــود بخشـــند. ایـــن امـــر عـــاوه بـــر تقویـــت بنیـــان هـــای 
اقتصـــادی و زمینـــه ظهـــور حـــوزه هـــای جدیـــد، منجـــر بـــه تقویـــت 

اعتمـــاد بـــرای آینـــده اقتصـــادی کشـــور خواهـــد شـــد.
ـــق،  ـــه خل ـــه ب ـــن کســـی اســـت ک ـــه کارآفری ـــزود: البت محمـــد عبداللهـــی اف

ـــه خـــارج نمـــی شـــود. ـــا از صحن ـــت ه ـــا محدودی ـــد و ب ـــی کن فکـــر م
وی در پایـــان گفـــت: شـــاید وجـــه مشـــترک کار آفرینـــی و اقتصـــاد 
ـــوان  ـــت ت ـــور موفقی ـــوزه مح ـــر دو ح ـــه در ه ـــد ک ـــن باش ـــی در ای مقاومت
درونـــی اســـت و امیـــد بـــه کمـــک هـــای بیرونـــی آنچنـــان کارکـــردی 
نـــدارد. در واقـــع هـــر چنـــد انتظـــار تعامـــل و بســـتر ســـازی و کمـــک 
ـــی در  ـــود دارد ول ـــن وج ـــک کارآفری ـــرای ی ـــی ب ـــای دولت ـــا و ارگان ه نهاده
ـــرد. ـــد ک ـــا خواه ـــش را ایف ـــن نقش ـــم ، کارآفری ـــع ه ـــود موان ـــورت وج ص

رشد  د  نبو ی  مرکز نک  با ی  ها یت  د و محد گر  ا
صادرات تا مرز صد در صد انجام می پذیرفت

غالمرضا میری
 رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی

غامرضـــا میـــری گفـــت: 
ــدی و  ــای تولیـ ــر واحدهـ اکثـ
ـــه  ـــا توج ـــران ب ـــی زعف صادرات
ـــم و  ـــخت تحری ـــرایط س ـــه ش ب
کرونـــا، علـــی رغـــم اینکـــه از 
۳۰ درصـــد ظرفیـــت نیـــروی 
در اختیـــار بهـــره مـــی برنـــد 
ـــل  ـــم تعدی ـــرو ه ـــک نی ـــی ی ول

نکـــرده انـــد.
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی 
و صنعـــت غـــذا ، غامرضـــا 
میـــری، رئیـــس اتحادیـــه صادرکننـــدگان زعفـــران اســـتان خراســـان 
ـــادرات  ـــد و ص ـــت: تولی ـــا گف ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب ـــوی در پاس رض
ـــه  ـــادی در هم ـــعه اقتص ـــت توس ـــکان حرک ـــوک پی ـــوان ن ـــه عن ـــروزه ب ام
کشـــورها بـــه رســـمیت شـــناخته شـــده اســـت و ســـنجش و قـــدرت 
ـــا  ـــی دنی ـــای رقابت ـــور در بازاره ـــزان حض ـــورها، می ـــه کش ـــادی هم اقتص
ـــی و  ـــی و اجتماع ـــادی فرهنگ ـــائل اقتص ـــادرات در مس ـــش ص ـــت و نق اس

امنیتـــی بســـیار بـــارز اســـت.
ـــده در  ـــادر کنن ـــده و ص ـــد کنن ـــامل تولی ـــان ش ـــزود: کارفرمای ـــری اف می

ـــک  ـــد کم ـــته ان ـــور توانس ـــه کش ـــای ظالمان ـــم ه ـــخت تحری ـــرایط س ش
ـــد. ـــام دهن ـــد انج ـــق تولی ـــی و رون ـــاد مقاومت ـــه اقتص ـــایانی ب ـــای ش ه

ــای  ــر واحدهـ ــرد: اکثـ ــان کـ ــه بیـ ــا را اینگونـ ــک هـ ــن کمـ وی ایـ
ـــم  ـــخت تحری ـــرایط س ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــران ب ـــی زعف ـــدی و صادرات تولی
ـــد  ـــه از ۳۰ درص ـــم اینک ـــی رغ ـــی واحدها،عل ـــا و تعطیل ـــروس کرون و وی
ـــم  ـــرو ه ـــک نی ـــی ی ـــد ول ـــی برن ـــره م ـــار به ـــروی در اختی ـــت نی ظرفی
ـــوق  ـــق و حق ـــام ح ـــرام ، تم ـــا احت ـــه و ب ـــد و متعهدان ـــرده ان ـــل نک تعدی

پرســـنل را پرداخـــت نمـــوده انـــد.
ـــن  ـــر ای ـــران بیانگ ـــادرات زعف ـــام ص ـــار و ارق ـــرد: آم ـــوان ک ـــری عن می
حقیقـــت اســـت کـــه صادرکننـــدگان زعفـــران بـــا همـــه بـــی مهـــری 
هایـــی کـــه از جانـــب ارگان هـــای دولتـــی از جملـــه بانـــک مرکـــزی 
روا داشـــته اســـت ، توانســـته انـــد بـــا تمـــام تـــوان حضـــور خـــود را 
ـــد  ـــد رش ـــزان ۳۰ درص ـــه می ـــظ و ب ـــی حف ـــدف صادرات ـــورهای ه در کش
ـــزی  ـــک مرک ـــای بان ـــت ه ـــر محدودی ـــه اگ ـــند ک ـــته باش ـــادرات داش ص
ـــی  ـــام م ـــد انج ـــد در ص ـــرز ص ـــا م ـــادرات ت ـــد ص ـــک رش ـــدون ش ـــود ب نب

پذیرفـــت.
وی بیـــان داشـــت: صـــادرات یـــک تخصـــص اســـت و بـــرای توســـعه 
ـــای  ـــت ه ـــود و حمای ـــا داده ش ـــه آن به ـــد ب ـــی بای ـــای صادرات ـــت ه فعالی

ـــرد. ـــام پذی الزم انج
ـــع غذایـــی در ادامـــه افـــزود: اعتقـــاد بخـــش خصوصـــی  ایـــن فعـــال صنای
ـــورت  ـــه ص ـــای کار را ب ـــط مجوزه ـــت فق ـــه دول ـــوده ک ـــن ب ـــه ای همیش
کارشناســـی شـــده صـــادر کنـــد و نظـــارت الزم را داشـــته باشـــد تـــا 
تولیـــد کننـــده و صادرکننـــده بتواننـــد بـــا فـــراق بـــال بـــه افزایـــش 
ــا  ــزی بـ ــه بانـــک مرکـ ــن کـ ــه ایـ ــد نـ ــر کنـ ــادرات فکـ ــد و صـ تولیـ
ـــه و تخصـــص  ـــن تجرب ـــر گرفت ـــدون در نظ ـــده و ب ـــای بازدارن ـــنامه ه بخش
ـــاره ای  ـــای اج ـــران و کارت ه ـــاق زعف ـــل قاچ ـــر، عام ـــب نظ ـــراد صاح اف
ـــه  ـــال تجرب ـــش از ۴۰ س ـــا بی ـــی ب ـــردن صادرکنندگان ـــین ک ـــه نش و خان
ـــت  ـــای محدودی ـــه ج ـــم ب ـــار داری ـــی انتظ ـــای دولت ـــا از ارگان ه ـــد م باش
ـــخت  ـــرایط س ـــادرات در ش ـــد و ص ـــق تولی ـــرای رون ـــده، ب ـــای بازدارن ه
ـــران  ـــادرات زعف ـــد و ص ـــش تولی ـــای الزم را از بخ ـــت ه ـــادی حمای اقتص

عملیاتـــی نماینـــد.
ـــت:  ـــوی گف ـــان رض ـــران خراس ـــدگان زعف ـــه صادرکنن ـــس اتحادی رئی
متاســـفانه از اردیبهشـــت مـــاه ســـال ۱۳۹۷ بخشـــنامه بازدارنـــده 
ـــاش  ـــه ت ـــا هم ـــادرات ب ـــل از ص ـــت ارز حاص ـــر بازگش ـــی ب ـــادرات مبن ص
ــدگان  ــتانداران و نماینـ ــه اسـ ــی و توصیـ ــنهادهای منطقـ ــا و پیشـ هـ
محتـــرم و اتـــاق هـــای بازرگانـــی کارســـاز نبـــوده و همچنـــان ایـــن 

ــت. ــکل پابرجاسـ مشـ
میـــری عنـــوان کـــرد: مقتضـــی اقتصـــاد مقاومتـــی و رونـــق تولیـــد 
ایـــن نیســـت کـــه صادرکننـــده، زعفـــران را کیلویـــی ۷۰۰ دالر صـــادر 
کنـــد و بانـــک مرکـــزی بـــرای تســـویه حســـاب ارزی از صادرکننـــده 

۱۳۰۰ دالر، آن هـــم بـــه نـــرخ نیمایـــی مطالبـــه نمایـــد.
ـــده  ـــزود: صادرکنن ـــه اف ـــران در ادام ـــی زعف ـــورای مل ـــس ش ـــب رئی نائ
ـــرای  ـــی ب ـــال راه ـــه دنب ـــود ب ـــی خ ـــق منطق ـــاق ح ـــرای احق ـــه ب ای ک
ـــون  ـــت و تاکن ـــوده و هس ـــی ب ـــتندات صادرات ـــر مس ـــی براب ـــت بده پرداخ
امـــکان پرداخـــت وجـــه اضافـــه برایـــش مقـــدور نبـــوده و نیســـت را 

ـــد. ـــر بگیرن ـــا را در نظ ـــد ه ـــارها و تهدی ـــواع فش ـــش ان ـــد برای نبای
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ثبات نسبی قیمت 
زعفران در بازار/ تولید 

زعفران به 400 تن 
رسید

عضـــو شـــورای ملـــی زعفـــران 
قیمـــت  نســـبی  ثبـــات  از 
زعفـــران در بـــازار خبـــر داد و 
ــر  ــت هـ ــل قیمـ ــت: حداقـ گفـ

ــت. ــان اسـ ــون تومـ ــران ۸ میلیـ ــو زعفـ کیلـ
ــینی  ــی حسـ ــوان؛ علـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــرخ  ـــالی س ـــبی ط ـــات نس ـــران از ثب ـــی زعف ـــورای مل ـــو ش عض
ـــر  ـــت ه ـــل قیم ـــون حداق ـــم اکن ـــت: ه ـــر داد و گف ـــازار خب در ب
ــون  ــر 1۵ میلیـ ــان و حداکثـ ــون تومـ ــران ۸ میلیـ ــو زعفـ کیلـ

تومـــان اســـت.
ـــی  ـــود را ط ـــادی خ ـــد ع ـــادرات رون ـــه ص ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش او ب
ـــت  ـــرای بازگش ـــدی ب ـــهیالت جدی ـــت تس ـــزود: دول ـــد، اف می کن
ارز قائـــل شـــده کـــه ایـــن امـــر در رونـــق صـــادرات تاثیـــر 

بســـزایی دارد.
حســـینی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه صـــادرات زعفـــران از رشـــد 
ــادرات  ــه صـ ــرد: گرچـ ــان کـ ــت، بیـ ــوردار اسـ ــی برخـ خوبـ
ـــته  ـــد داش ـــل رش ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــران نس زعف
ـــرد. ـــالم ک ـــرک اع ـــد گم ـــق آن را بای ـــد دقی ـــا درص ـــت، ام اس

عضـــو شـــورای ملـــی زعفـــران ســـطح زیـــر کشـــت زعفـــران 
را 1۲۰ هـــزار هکتـــار اعـــالم کـــرد و گفـــت: از مجمـــوع 1۲۰ 
ـــود،  ـــد ش ـــد تولی ـــران بای ـــن زعف ـــل ۴۰۰ ت ـــار حداق ـــزار هکت ه
ـــران را  ـــد زعف ـــمی تولی ـــار رس ـــاورزی آم ـــاد کش ـــا وزارت جه ام

ـــت. ـــرده اس ـــالم نک اع
عضـــو شـــورای ملـــی زعفـــران در پایـــان تصریـــح کـــرد: بـــا 
ـــران در  ـــده زعف ـــن تولیدکنن ـــران بزرگ تری ـــه ای ـــه آنک ـــه ب توج
ـــط  ـــادرات توس ـــم ص ـــش اعظ ـــا بخ ـــی رود، ام ـــمار م ـــه ش ـــا ب دنی
کشـــور های واســـط انجـــام می شـــود، در حالـــی کـــه هرســـال 
ــه  ــدادی بـ ــی، تعـ ــدگان خارجـ ــرف کننـ ــایی مصـ ــا شناسـ بـ
خریـــداران مســـتقیم اضافـــه می شـــوند کـــه بـــا ایـــن وجـــود 

منافـــع بـــه کشـــور خودمـــان بـــاز می گـــردد.

 
گرانی شـیرخام باعث 
افزایـش قیمت لبنیات 
می شود

سـخنگوی انجمـن صنایـع فرآورده 
هـای لبنـی گفـت: قیمت شـیرخام 
 ۸۸ گذشـته  سـال  یـک  ظـرف 
مصـوب  قیمـت  در  فقـط  درصـد 
رشـد داشـته و از تیـر تـا آذرمـاه 

امسـال نیـز بطـور رسـمی ۵۵ درصد افزایش قیمت داشـته اسـت.
بـه گزارش فـارس؛ سـید محمدرضـا بنی طبـا، سـخنگوی انجمن 
صنایـع فـرآورده هـای لبنـی در این بـاره گفـت:  صنعـت لبنیات، 
صنعتـی رقابتـی اسـت. نتیجـه رقابتـی بـودن صنعـت ایـن اسـت 
کـه ریسـک کاهـش کیفیـت و یـا افزایـش بـی دلیل قیمـت برای 
بنـگاه هـای تولیـدی باالسـت و مصرف کننـده با وجـود برندهای 
مختلـف و قیمـت هـای مختلـف حـق انتخـاب گسـترده ای دارد. 
اگـر قیمـت محصـوالت یـک کارخانـه افزایـش و همزمـان کیفیت 
آن افـت کـرده اسـت، مصـرف کننـده حـق انتخـاب گسـترده ای 

دارد تـا محصـوالت کارخانـه هـای دیگـر را جایگزیـن کند.
سـخنگوی انجمـن صنایـع فـرآورده هـای لبنی افـزود: محصوالت 
لبنـی همـه کارخانـه هـا تحـت شـیوه نامـه هـای نظارتـی سـفت 
و سـخت چندیـن سـازمان نظارتـی همچـون سـازمان غـذا و دارو 
و سـازمان اسـتاندارد )از جهـت کیفیـت( و سـازمان حمایـت از 
)از  تعزیـرات  سـازمان  و  کننـدگان  تولیـد  و  کننـدگان  مصـرف 

جهـت قیمـت( هسـتند.
وی ادامـه داد: کارخانـه هـای لبنـی بـه هیـچ وجـه از افزایـش 
قیمـت هـا اسـتقبال نمـی کنند بلکه ایـن افزایش قیمت شـیرخام 
بـه عنـوان اصلـی تریـن مـاده اولیـه محصـوالت لبنـی که توسـط 
گاوداران محتـرم بـه کارخانـه هـا تحویـل مـی شـود، اسـت کـه 
باعـث افزایـش قیمـت محصوالت لبنی می شـود. قیمت شـیرخام 
ظـرف یـک سـال گذشـته ۸۸ درصد فقـط در قیمت مصوب رشـد 
داشـته و از تیرمـاه تـا آذرمـاه امسـال نیز بطور رسـمی ۵۵ درصد 
افزایـش قیمـت داشـته اسـت. ایـن افزایـش تنهـا بصورت رسـمی 
اسـت و در بـازار مبادالت، قیمت شـیرخام عمـال ۲۰ تا ۳۰ درصد 
بیشـتر از قیمـت مصـوب اسـت و متاسـفانه برخـالف محصـوالت 

لبنـی ذیـل نظـارت هیـچ دسـتگاهی نیز قـرار ندارد.
لبنـی پرمصـرف  اکنـون 1۰ قلـم کاالی  بنـی طبـا گفـت:  هـم 
مشـمول قیمـت گـذاری دولتـی در بهتریـن حالـت در نقطـه سـر 
بـه سـر بـه بـازار عرضـه مـی شـوند و فشـار زیـادی بـر تولیـد 

کننـدگان ایـن بخـش وارد مـی شـود.
بخصـوص  کشـور  تولیدکننـدگان  همـه  افـزود:  طبـا  بنـی 
تولیدکننـدگان صنایـع لبنـی از فشـار اقتصـادی کـه در سـالهای 
اخیـر در اثـر تحریـم هـای یکجانبـه آمریـکا بـه مـردم وارد شـده 
آگاه هسـتند. همانطـور کـه شـرایط اقتصـادی کشـور بـرای عموم 

ر   خبـا ا

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفند ماه 99      شماره 29 دوره جدید )134(      خبـر
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نیـز شـرایط  تولیـدی کشـور  بنـگاه هـای  بـوده،  مـردم سـخت 
سـختی را سـپری کـرده و مـی کننـد. بدیهـی اسـت بـودن کاال 
در بـازار بـرای مصـرف مـردم بهتـر از نبـودن آن اسـت. وقتـی 
تولیدکننـده آن هـم در بـازاری رقابتـی مثـل صنعـت لبنیات زیر 
تیـغ قیمـت گـذاری دسـتوری مجبـور بـه تحمل ضرر باشـد، کم 
کـم بنـگاه تولیـدی تعطیـل شـده، کارگـران بیکار شـده و کاالی 

کمتـری در دسـترس مـردم قـرار خواهـد گرفـت.

 
افزایش 40 درصدی 

فروش نان های فانتزی

نان هـای  اتحادیـه  رییـس   
تهـران  حجیـم  نیمـه  و  حجیـم 
گفـت: بـا توجه بـه بسـته بندی، 
و  نگهـداری  بـاالی  کیفیـت 
اعتمـاد مـردم بـه ایـن نـوع نان 
شـاهد افزایـش مصـرف مـردم هسـتیم و ۴۰ درصد کاهـش اولیه 

بـازار ایـن نـوع نـان جبـران شـده اسـت.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری صنعـت غـذا و کشـاورزی، از  پایـگاه 
اطـالع رسـانی و پایـش آثـار اقتصـادی کرونـا، »محمـد جـواد 
کرمـی« بـا اشـاره بـه شـوک کرونـا بر بـازار خریـد نـان در میان 
بسـته  بـه شـکل  در سـوپرمارکت ها  نـان حجیـم  مـردم گفـت: 
بنـدی ارائـه می شـود، بـه همیـن دلیـل پـس از شـیوع ویـروس 
کرونـا از اقبـال بیشـتری برخـوردار شـد و مصـرف  آن نسـبت به 
سـایر نان هـا در اولویـت قـرار گرفـت امـا مشـکل اصلـی زمانـی 
بـازار  از  اغذیـه فروشـی ها تعطیـل شـدند ۴۰ درصـد  بـود کـه 

محصـوالت مـا اغذیـه فروشـی هـا بودنـد.
وی ادامـه داد: بـا بسـته شـدن اغذیـه فروشـی ها مـا بـا کاهـش 
۴۰ درصـدی در فـروش مواجـه شـدیم کـه ضربـه مهلکـی بـود 
امـا بـا گذشـت زمـان یـک اتفـاق خـوب افتـاد و آن اینکـه راه 
چندیـن سـاله بـرای فرهنگسـازی اسـتفاده از نان هـای حجیـم و 
نیمه حجیـم در چنـد ماه طی شـد و شـاهد افزایش اسـتفاده ۴۰ 
درصـدی مـردم از ایـن نان هـا بودیـم. اینگونـه مشـکل تعطیلـی 

اغذیـه فروشـی ها در نهایـت حـل شـد.
کرمـی بـا بیـان اینکـه ۷۰درصـد مراحـل تولیـد نان هـای حجیم 
توسـط ماشـین آالت انجـام می شـود، خاطـر نشـان کـرد: گرمای 
پروتکل هـای  رعایـت  و  تخمیـر  اتـاق  و  نـان  پخـت  محیـط 
بهداشـتی توسـط کارکنان سـبب شـد بدون مشـکل ایـن نان در 
میـزان مـورد نیـاز عرضه شـود و فروش همـکاران ما نیـز افزایش 

چشـمگیری یافتـه اسـت.
الزام به استخدام صندوقدار برای همه واحدهای تولیدی

وی تاکیـد کـرد: یکـی از مهمتریـن تصمیم هـای ما بـرای رعایت 

پروتکل هـای بهداشـتی، الـزام بـه اسـتخدام یـک نیرو بـرای قرار 
گرفتـن در پشـت صنـدوق بـود کـه ارتباطـی بـا محیـط پخـت 
نـان نداشـته باشـد تـا اینگونـه مطمئـن باشـیم مراحـل پخـت 
و بسـته بندی نـان در محیطـی سـالم بـدون ارتبـاط بـا محیـط 
اصنـاف  در  بسـیاری  کـه  شـرایطی  در  می شـود.  انجـام  بیـرون 
مختلـف مجبـور بـه تعدیـل نیـرو شـدند امـا مـا نیـرو بـه کادر 
خـود اضافـه کردیـم کـه جای بسـی خشـنودی و رضایـت خاطر 

اسـت. بوده  برایمـان 
دالل ها قیمت روغن را 3 برابر کرده اند

کرمـی در ادامـه بـه مشـکالت فعـاالن ایـن صنـف اشـاره کـرد و 
گفـت: بـا اینکـه قیمـت نـان حجیـم و نیمـه حجیم از سـال 9۸ 
تـا کنـون تغییـری نداشـته امـا بهبـود دهنده هـای نـان کـه در 
بسـته های 1۰ کیلوگرمـی توزیـع می شـود از ۲۰۰ هـزار تومـان 
در سـال گذشـته یک بـاره بـه 1 میلیـون تومـان رسـیده اسـت. 
البتـه ترکیـب و میکـس آن در داخـل کشـور انجـام می شـود اما 
بـه دلیـل آنکـه آنزیم هـای آن از اربیـل عـراق وارد می شـود بـا 

رشـد قیمـت دالر ایـن محصـول هـم چنـد برابـر گران شـد.
او توضیـح داد: بـه جـز بهبـود دهنـده نـان، شـکر و روغـن هـم 
افزایـش قیمـت داشـته  و چندین برابر شـده اسـت. به جـز این ها 

هزینـه کارگـر و نایلـون و بسـته بندی هـم بـاال رفتـه اسـت.
ایـن فعـال بـازار بـه مشـکل تهیـه روغـن اشـاره کـرد و گفـت: 
و  نمی دهنـد  روغـن  مـا  بـه  مسـتقیما  روغـن  کننـدگان  تولیـد 
تمایـل دارنـد بـا دالل هـا کار کننـد. همین امر سـبب شـده تهیه 
روغـن از طریـق دالل هـا افزایش دو تا سـه برابری قیمت داشـته 
باشـد کـه بـا ادامـه این رونـد امـکان تهیه روغـن برای مـا وجود 
نـدارد، ایـن درحالـی اسـت کـه روغـن مایـع از ملزومـات روزانه 

تولیـد نـان حجیم اسـت.
رئیـس اتحادیـه نان هـای حجیـم و نیمـه حجیـم تهـران تاکیـد 
کـرد: متاسـفانه تـک تـک مـواد اولیـه مـورد نیـاز ما به جـز آرد 

افزایـش از ۳۰ تـا 1۰۰ درصـد افزایـش قیمـت داشـته اند.

 

تصمیمـی برای حذف 
ارز 4200 تومانی 
روغن وجود ندارد

سـیف گفـت: احتـکار روغـن به 
ارز ۴۲۰۰  دنبـال خبـر حـذف 
تومانـی آن، عامـل کمبـود ایـن 

کاال در بـازار شـده در حالی کـه تصمیمی بـرای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانـی روغـن وجـود ندارد.

سـیف  کشـاورزی،  و  غـذا  صنعـت  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
خبـری  بخـش  در  ایـران  دولتـی  بازرگانـی  شـرکت  مدیرعامـل 

News
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۲1 شـبکه یـک سـیما در خصـوص وضعیـت بـازار روغـن و دلیل 
کمبـود آن تصریـح کـرد: از وقتـی گفتنـد ارز ۴۲۰۰ تومانـی از 

کاال هـای اساسـی حـذف می شـود احتـکار شـروع شـد.
او افـزود: هیـچ تصمیمـی بـرای حـذف ارز ۴۲۰۰ تومانـی روغـن 

نـدارد. وجود 
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد: حـدود ۲ مـاه اسـت کـه بحـث 
حـذف ارز ۴۲۰۰ تومانـی کاالهـای اساسـی از جملـه روغـن در 
کمیسـیون تلفیـق مجلـس مطـرح اسـت و ایـن سـبب افزایـش 
تقاضـای خریـد روغـن بـه خصـوص در بخش صنعت شـده اسـت. 

روغـن مجلسـی ها هسـتند. گرانـی  عامـل 
اسـت  جامـد  نیمـه  روغـن  در  کمبـود  بیشـترین  گفـت:  سـیف 
کـه مصـرف مشـترک میـان خانـوار و صنعـت اسـت و بـه شـدت 

مصـارف صنعـت، بـاال رفتـه اسـت.
او ادامـه داد: انتظـارات تورمـی در افزایـش تقاضـا دخیـل اسـت . 
امـروز ایـن انتظـار تورمـی بـرای روغـن ایجـاد شـده در حالی که 
بـر اسـاس آخریـن جلسـه تنظیـم بـازار، دولـت هیـچ تصمیمـی 

بـرای تغییـر نـرخ  ارز کاالهـای اساسـی از جملـه روغـن نـدارد.
سـیف بـا اشـاره بـه اینکـه مولفه هـای زیـادی بـر روی بـازار اثـر 
دارد، افـزود: از ابتـدای امسـال حـدود یـک میلیـون و ۶۰۰ هـزار 
تـن روغـن خـام در اختیـار کارخانجـات روغـن نباتی کشـور قرار 

داده و تولیـد شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکه طی سـه سـال گذشـته مصـرف روغن در کشـور 
بـه طـور متوسـط حـدود یـک میلیـون و ۷۰۰ هـزار تن در سـال 
اسـت، گفـت: بنابرایـن در 1۰ مـاه گذشـته حتـی بیشـتر از نیـاز 

کشـور، تولیـد و توزیـع روغن داشـتیم.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکـه روغن ها بـه صـورت فله یا 
بـه صـورت حلب هـای 1۷ کیلیویـی قابـل نگهـداری اسـت، بیش 
از 1۰۰ هـزار تـن روغـن در کارخانجـات کشـور موجـود و بیـش 

از ۴۰۰ هـزار تـن روغـن خـام در بنادر کشـور دپو شـده اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت بازرگانـی دولتـی ایـران گفـت: در مـاه مهـر 
خـروج روغـن از گمـرکات بـه مـدت 1۰ روز متوقف شـد بنابراین 
در آن زمـان کمبـود عرضـه داشـتیم، امـا اکنـون کمبـود عرضـه 

ریم. ندا
او ادامـه داد: روغـن مـورد نیـاز کشـور تا پایـان مـرداد خریداری 
و تامیـن شـده و در حـال ورود بـه کشـور اسـت و در بنـادر هـم 

وجـود دارد.
واردات  تحریـم،  و  ارزی  بـه مشـکالت  توجـه  بـا  افـزود:   سـیف 
روغـن ۴۳۲ هـزار تـن کاهش یافـت، اما به واسـطه تدابیـر دولت،  
در ایـن مـدت ۵۳۲ هـزار تـن از محـل ذخایـر راهبـردی توزیـع 

کردیـم و در عرضـه کاال مشـکلی نداریـم.
او افـزود: پـس از شکسـت نظـام اسـتکبار جهانـی و رای نیـاوردن 
ترامـپ، حـس می کنیـم نیازمنـد رسـیدن بـه آرامـش هسـتیم تا 
بتوانیـم متغیرهایمـان را در یـک وضـع بـا ثبـات تـری ببینیـم و 

بـرای نـرخ ارز کاالهـای اساسـی تصمیـم بگیریم.

 

300 هزار تن روغن 
برای توزیع مصارف 
خانوار و صنعت 
یافت اختصاص 

کارگـروه تنظیـم بـازار مصوب کـرد ۳۰۰ هزار تن روغـن خوراکی 
بـرای مصـارف خانـوار و صنـف و صنعـت اختصاص یابـد همچنین 
بـا توجـه بـه نگرانـی در حمـل و ترخیص بـه موقع روغـن خام از 
بنـادر و گمـرکات کشـور مقـرر شـد بـا هماهنگـی وزارت راه این 

محولـه هـای به سـرعت ترخیص شـوند.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری صنعـت غـذا و کشـاورزی، کارگـروه 
تنظیـم بـازار مصـوب کـرد ۳۰۰ هـزار تـن روغـن خوراکـی برای 
مصـارف خانـوار و صنـف و صنعـت اختصـاص یابـد همچنیـن  بـا 
توجـه بـه نگرانـی در حمـل و ترخیـص بـه موقـع روغـن خـام از 
بنـادر و گمـرکات کشـور مقـرر شـد بـا هماهنگـی وزارت راه این 

محولـه هـای بـه سـرعت ترخیـص شـوند.
بنابرایـن گـزارش در ایـن مصوبـه کارگـروه تنظیـم بـازار آمـده 
اسـت: »گـزارش شـرکت بازرگانـی دولتـی ایـران از برنامـه ریزی 
و  واردات و ترخیـص روغـن خـام  آمـده در خصـوص  بـه عمـل 
گردیـد  مقـرر  و  مطـرح  تولیـدی  کارخانجـات  بـه  آن  تخصیـص 
مطابـق بـا تصمیمـات بنـد 1۲ یکصـد و بیسـت و نهمیـن جلسـه 
کارگـروه تنظیـم بـازار ابالغیـه نامـه شـماره ۲۵۲۴۲۵/۶۰ مـورخ 
۲۰/1۰/99 مبنـی بـر تخصیـص ۳۰۰ هـزار تـن روغـن نسـبت به 
تامیـن نیـاز اسـتان هـا در قالـب خانـوار صنعـت و صنـف اقـدام 

. د گرد
ــع  ــه موق ــص ب ــی در حمــل و ترخی ــه نگران ــا توجــه ب تبصــره: ب
روغــن خــام از بنــادر و گمــرکات کشــور مقــرر گردیــد بــا 
هماهنگــی وزارت راه و شهرســازی ســازمان بنــادر و دریانــوردی 
ــریع در  ــدام الزم در تس ــران اق ــالمی ای ــوری اس ــرک جمه و گم
ترخیــص و هــم روغــن خــام شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران و 

ــد.« ــه عمــل آی بخــش خصوصــی ب
بـر اسـاس ایـن گـزارش نیـاز سـالیانه کشـور بـه روغن خـام یک 
میلیـون و 9۰۰ هـزار تـن اسـت کـه حـدود یـک میلیـون ۴۰۰ 
هـزار تـن معـادل ۷۵ تـا ۸۰ درصـد از محـل واردات و  ۴۰۰ تـا 
۵۰۰ هـزار تـن از اسـتحصال دانـه هـای روغنـی تامین می شـود.

 اکنون روغن خام و بخشـی از دانه روغنی از کشـورهای روسـیه، 
مالـزی،  اوکرایـن، برزیل و آرژانتین تامین می شـود.

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفند ماه 99      شماره 29 دوره جدید )134(      خبـر
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کلوچه  ماجرای 
آلوده ایرانی در 

آلمان چه بود؟

استاندارد  پژوهشگاه  رئیس 
آلمان  به  شده  صادر  ایرانی  کلوچه  در  آالیندگی  وجود  درباره 

ارائه داد. توضیحاتی 
بـــه گـــزارش ایســـنا، اخیـــرا یـــک رســـانه آلمانـــی گـــزارش 
ـــروش  ـــان ف ـــی در آلم ـــزرگ ایران ـــر ب ـــک تاج ـــه ی ـــود ک داده ب
کلوچـــه نـــادری را بـــا نظـــر بازرســـان مـــواد غذایـــی ایـــن 
ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــدام ای ـــن اق ـــل ای ـــرده و دلی ـــف ک ـــور متوق کش
ـــوع  ـــن ن ـــوردن ای ـــان خ ـــی آلم ـــواد غذای ـــان م ـــر بازرس ـــه نظ ب
ـــی  ـــرات ژنتیک ـــا اث ـــی ب ـــود آالینده های ـــل وج ـــه دلی ـــه ب کلوچ
ــاد  و ســـرطان زایـــی می توانـــد بـــرای ســـالمتی خطـــر ایجـ

کنـــد.
پژوهشـــگاه  رئیـــس  انصـــاری،  فرزانـــه  رابطـــه  ایـــن  در 
ـــد  ـــی ح ـــوالت صادرات ـــه محص ـــه هم ـــان اینک ـــا بی ـــتاندارد، ب اس
ـــراً  ـــرد: اخی ـــار ک ـــد، اظه ـــاق دارن ـــون انطب ـــرای آزم ـــازی ب مج
ــر و  ــاری منتشـ ــه اخبـ ــاره وجـــود دو آالینـــده در کلوچـ دربـ
ـــت  ـــد مطابق ـــور مقص ـــتانداردهای کش ـــا اس ـــود ب ـــده ب ـــالم ش اع
نـــدارد، امـــا در زمینـــه صـــادرات بـــه کشـــورهای اروپایـــی 
ــا  مـــالک مـــا قوانیـــن و ضوابـــط موجـــود در اتحادیـــه اروپـ

اســـت.
ـــا،  ـــه اروپ ـــط اتحادی ـــن و ضواب ـــق قوانی ـــر طب ـــه وی ب ـــه گفت ب
ـــواد  ـــای م ـــده ه ـــه آالین ـــماره 1۸۸1 در زمین ـــه ش ـــه ب الحاقی
ـــخ  ـــه در آن تاری ـــده ک ـــر ش ـــپتامبر ۲۰۲۰ منتش ـــی در س غذای
ــا تاریـــخ تولیـــد کلوچـــه  اجـــرا از ژانویـــه ۲۰۲1 اســـت. امـ
صادراتـــی از ایـــران قبـــل از تاریـــخ اجـــرای ایـــن الحاقیـــه 

ـــود. ب
ــن  ــه در ایـ ــت کـ ــتاندارد گفـ ــگاه اسـ ــس پژوهشـ ــه رئیـ البتـ
ـــده درج  ـــده یادش ـــرای دو آالین ـــازی ب ـــد مج ـــم ح ـــه ه الحاقی
ـــس  ـــدارد. پ ـــود ن ـــری وج ـــدازه گی ـــدوده ان ـــی مح ـــده، یعن نش
حتـــی اگـــر تاریـــخ اجـــرای الحاقیـــه قبـــل از ورود کلوچـــه 
ــری  ــت اندازه گیـ ــم قابلیـ ــاز هـ ــود، بـ ــد بـ ــور مقصـ ــه کشـ بـ

ــت. ــود نداشـ ــا وجـ آالینده هـ
ــن  ــادرات و واردات بیـ ــی در صـ ــور کلـ ــه طـ ــزود: بـ وی افـ
ــنده،  ــا فروشـ ــق بـ ــق توافـ ــد طبـ ــدار می توانـ ــورها خریـ کشـ
اســـتانداردهای خـــود را مطالبـــه کنـــد کـــه در ایـــن مـــورد 

ـــود. ـــده ب ـــالم نش ـــی اع ـــده ایران ـــه تولیدکنن ـــدی ب ـــط جدی ضواب
انصـــاری در پاســـخ بـــه موضـــوع ســـرطانزا بـــودن ایـــن 
ــی  ــرای بررسـ ــرا بـ ــه اخیـ ــان اینکـ ــا بیـ ــز بـ ــول نیـ محصـ
ــک  ــی ریسـ ــه ارزیابـ ــوع کمیتـ ــن موضـ ــابه ایـ ــائل مشـ مسـ
تشـــکیل شـــده، اظهـــار کـــرد: در ایـــن کمیتـــه موضوعاتـــی 
ـــد  ـــد ش ـــی خواه ـــت بررس ـــی اس ـــائل ایمن ـــه مس ـــوط ب ـــه مرب ک
ـــت  ـــن اس ـــه ممک ـــیم ک ـــر برس ـــاع نظ ـــه اجم ـــه ب ـــی ک و زمان
ـــام  ـــات الزم انج ـــا اقدام ـــد، حتم ـــاک باش ـــول خطرن ـــک محص ی

. د می شـــو
وی افـــزود: در الحاقیـــه اتحادیـــه اروپـــا نیـــز در مـــورد 
ـــر  ـــارت دیگ ـــه عب ـــده و ب ـــوان نش ـــددی عن ـــه ع ـــراورده کلوچ ف
هنـــوز خطـــر آن مســـجل نشـــده اســـت بـــه عبـــارت دیگـــر 
ممکـــن اســـت آلودگـــی وجـــود داشـــته باشـــد امـــا در حـــد 
ـــناد  ـــا اس ـــه ب ـــم ک ـــی کنی ـــی ورود م ـــا زمان ـــت. م ـــرزا نیس خط
ـــردم  ـــالمت م ـــرای س ـــی ب ـــم آلودگ ـــخیص دهی ـــدارک تش و م

خطرنـــاک اســـت.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول در بحـث ارزیابـی ریسـک سـبد 
خانـوار، میـزان ورودی آن آالینـده از مجموع کل غـذای مصرفی 
آالینـده  اسـت  ممکـن  کـه  بیمـاری  بـروز  میـزان  و  فـرد  یـک 
مـورد نظـر در یـک جامعـه آمـاری مشـخص ایجـاد کنـد همـه 
بـا روش هـای آمـاری پیچیـده محاسـبه می شـود کـه در نهایـت 
بایـد  میـزان بیماری زایـی آالینـده مشـخص می شـود. بنابرایـن 
حداقلـی در سـبد غذایـی خانـوار ایرانـی کـه برای ما مهم اسـت، 

داشـته باشـد.
وی افـــزود: در مـــواردی ممکـــن اســـت یـــک آالینـــده بـــه 
ـــک  ـــره در ی ـــره بالفط ـــاک و غی ـــوا، خ ـــرایط آب و ه ـــل ش دلی
ــوالت  ــه محصـ ــا بـ ــد و لزومـ ــته باشـ ــود داشـ ــول وجـ محصـ

اضافـــه نمی شـــود.
انصاری با بیان اینکه در بحث صادرات هم مسئله ارزیابی ریسک 
متوجه  ریسک  ارزیابی  با  کشوری  اگر  کرد:  تصریح  است،  مهم 
برای  و  است  مهم  خانوار  سبد  در  نظر  مورد  محصول  که  شده 
خریداری  که  کشوری  از  می تواند  می شود  محسوب  خطرناک  او 
محصول  مقصد  کشور  موردنظر  ضوابط  با  که  بخواهد  می کند 

تولید شود.
وی افزود: در حال حاضر هم خیلی از فرآورده هایی که در کشور 
دارد.  مشخص  مجاز  حد  است  مهم  ما  برای  و  می شود  تولید  ما 
از  سختگیرانه تر  بسیار  برنج  در  آرسنیک  مجاز  حد  مثال  برای 
فرد  خانوار  سبد  در  آن  مصرف  که  چرا  است،  دیگر  کشورهای 

ایرانی بسیار بیشتر از یک فرد اروپایی است.
انصـــاری در پایـــان گفـــت: بنابرایـــن بـــه طـــور کلـــی وجـــود 
ـــر  ـــت و اگ ـــده نیس ـــران کنن ـــئله نگ ـــه مس ـــی در کلوچ آالیندگ
اینطـــور باشـــد حتمـــا از طریـــق روابـــط عمومـــی ســـازمان 
ملـــی اســـتاندارد اطـــالع رســـانی می شـــود و در اســـتانداردها 

مـــد نظـــر قـــرار می گیـــرد.
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راه انـــدازی خط تولید 
شیرین کننده های 

گیاهی از سوی 
شـــرکت های دانش بنیان

یکـــی از شـــرکت های دانش بنیـــان بـــا راه انـــدازی خـــط 
در  اســـتویا  گیـــاه  از  طبیعـــی  شـــیرین کننده های  تولیـــد 
تـــالش اســـت تـــا ایـــن مـــاده گیاهـــی را جایگزیـــن شـــیرین 

کننده هـــای مضـــر کنـــد.
ــاورزی،  ــذا و کشـ ــت غـ ــری صنعـ ــگاه خبـ ــزارش پایـ ــه گـ بـ
ـــت  ـــی ریاس ـــت علم ـــانی معاون ـــالع رس ـــز اط ـــل از مرک ـــه نق ب
ــرکت  ــن شـ ــل ایـ ــر عامـ ــر، مدیـ ــی صابـ ــوری؛  مصطفـ جمهـ
دانش بنیـــان بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن شـــرکت موفـــق بـــه 
شـــیرین کننده های  اســـتحصال  تولیـــد  خـــط  راه انـــدازی 
ــت:  ــدیم، گفـ ــال شـ ــن در سـ ــت 1۰ تـ ــا ظرفیـ ــی بـ گیاهـ
امـــروزه از اســـتویا در بســـیاری از کشـــورها بـــه عنـــوان 
شـــیرین کننده طبیعـــی اســـتفاده می شـــود؛ چـــرا کـــه ایـــن 
گیـــاه دارای پروتئیـــن، فیبـــر، کربوهیـــدرات، فســـفر، آهـــن، 
ــای  ــم، روی و ویتامین هـ ــدیم، منیزیـ ــیم، سـ ــیم، پتاسـ کلسـ

ــت. A و C اسـ
ـــبی  ـــن مناس ـــد جایگزی ـــاده می توان ـــن م ـــه ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
شـــیرین کننده های  کـــرد:  اظهـــار  باشـــد،  شـــکر  بـــرای 
ــع  ــیاری از صنایـ ــتویا در بسـ ــاه اسـ ــده از گیـ ــتحصال شـ اسـ
غذایـــی ماننـــد تولیـــد نوشـــابه های گازدار و بـــدون گاز، 
ـــن  ـــع آردی جایگزی ـــز در صنای ـــکالت و نی ـــیرینی و ش ـــد ش تولی

شـــکر شـــده اند.
بـــر اســـاس اعـــالم مرکـــز اطـــالع رســـانی معاونـــت علمـــی 
ـــرای  ـــیرین کننده ب ـــن ش ـــت: ای ـــر گف ـــوری، صاب ـــت جمه ریاس
بیمـــاران دیابتـــی مفیـــد اســـت. مطالعـــات نشـــان می دهـــد 
کـــه شـــیرین کننده هـــای طبیعـــی هیـــچ کالـــری یـــا 
کربوهیدراتـــی بـــه رژیـــم غذایـــی اضافـــه نمی کننـــد. ایـــن 
ــن  ــی جایگزیـ ــواد طبیعـ ــن مـ ــی از بهتریـ ــیرین کننده یکـ شـ
شـــکر محســـوب می شـــوند، چـــون ۲۰۰ برابـــر از شـــکر 
ــول  ــور معمـ ــت به طـ ــن علـ ــه همیـ ــتند. بـ ــیرین تر هسـ شـ
بـــرای بهتـــر کـــردن طعـــم داروهـــا و انـــواع چـــای اســـتفاده 

. ند می شـــو

 

شـکر و چای در مسیر 
افزایـش تند قیمت/ 
افزایش بیش از 
200 درصدی نرخ 
چای در یکسـال اخیر

دبیـر اتحادیـه بنکـداران مـواد غذایـی از قرار گرفتن شـکر و چای 
در مسـیر افزایـش قیمـت خبـر داد و گفـت: در بـازار چـای بیش 

از ۲۵ تـا ۵۰ درصـد گران فروشـی می شـود.
بـه گـزارش ایلنـا؛ قاسـمعلی حسـنی در تشـریح آخریـن وضعیت 
تامیـن و قیمـت دو کاالی شـکر و چـای که این روزها حاشیه سـاز 
شـده اند، اظهـار کرد: شـکر و چـای در مسـیر افزایش تنـد قیمت 
قـرار گرفتـه و بـا نزدیـک شـدن بـه پایـان سـال موجـب نگرانـی 

مصـرف کنندگان شـده اسـت.
وی ادامـه داد: شـکر ظـرف یـک مـاه افزایـش نـرخ ۷۰ تـا ۸۰ 

اسـت. آزاد تجربـه کـرده  بـازار  را در  درصـدی 
یـک  بنـدی  بسـته  شـکرهای  همچنـان  حسـنی؛  گفتـه  بـه 
کیلوگرمـی دولتـی بـا نـرخ مصوب ۶ هـزار و ۶۵۰ تومـان در بازار 
یافـت می شـود، امـا بخـش اعظم شـکرهای عرضـه شـده در بازار 

بـا نـرخ آزاد هسـتند.
وی قیمـت عمـده هـر کیلوگـرم شـکر آزاد در تناژهـای بـاال را 
1۰ هـزار و ۳۰۰ تومـان عنـوان کـرد و افـزود: نـرخ آن در خـرده 

فروشـی ها بسـیار بیشـتر از ایـن میـزان اسـت.
حسـنی همچنیـن از افزایـش بیـش از ۲۰۰ درصـدی قیمت چای 

در یکسـال اخیـر خبر داد.
وی گفـت: در مـدت یکسـال قیمت متوسـط هر کیلوگـرم چای از 

۷ هـزار تومـان بـه ۲1 هزار تومان افزایش داشـته اسـت.
حسـنی مدعـی شـد؛ در چـای ۵۰ درصـد گـران فروشـی اتفـاق 

فتـد. می ا
وی در تشـریح ایـن ادعـای خـود اظهـار کـرد: قیمـت جهانـی هر 
کیلوگـرم چـای ۵…۲ دالر تـا ۴ دالر اسـت، اگـر نـرخ دالر را ۲۵ 
هـزار تومـان در نظـر بگیریـم قیمـت چـای نبایـد بیـش از 1۰۰ 

هـزار تومان باشـد.
حسـنی تاکیـد کـرد: ایـن در حالـی اسـت که هـر کیلوگـرم چای 

وارداتـی تـا 1۲۴ هـزار تومـان نیـز بـه فروش می رسـد.
وی نتیجـه گرفـت: حتـی اگر هزینه هـای جانبی را در نظـر بگیرم 

در چـای بیـش از ۲۵ تا ۵۰ درصد گران فروشـی می شـود.

 

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اسفند ماه 99      شماره 29 دوره جدید )134(      خبـر
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I N D U S T R Y News

وجـود کرم در کالباس 
و قرص در کیک شـایعه 

است

معاون نظارت بر اجرای استاندارد گفت: هر گونه اخباری که در فضای 
مجازی با عنوان بی کیفیت بودن کاال ها مطرح می شود، دروغ محض 

است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، وحید مرندی مقدم 
معاون نظارت بر اجرای استاندارد گفت: بیش از 9۰ درصد اخباری که 
در مورد کاالها مطرح می شود، شایعه و کذب است. اینکه می گویند 
است،  کرم  کالباس  سوسیس  در  یا  اند  گذاشته  قرص  کیک  داخل 

امکان پذیر نیست.
او بیان کرد: هر گونه اخباری که در فضای مجازی با عنوان بی کیفیت 
بودن کاالها مطرح می شود، دروغ محض است. اسقاط موتور سیکلت 
ربطی به سازمان ملی استاندارد ندارد و پلیس راهنمایی رانندگی باید آن 
را پیگیری کند، در خصوص خودرو و موتور سیکلت سنجش آالیندگی 

با محیط زیست است.
به  با وزارت کشور است و  ادامه داد: مسئولیت اسقاط  مرندی مقدم 
سازمان ملی استاندارد ارتباطی ندارد. در ماده 1۸ قانون هوای پاک 
جلوگیری از واردات سوخت و بنزین به عهده سازمان ملی استاندارد 

است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد ادامه داد: اکنون نه تنها واردات بنزین 
نداریم بلکه صادرات هم داریم. بنزینی که تولید می شود، در مجلس 
کمیسیون اصل 9۰ و دادستانی مطرح شد و می گویند بنزین تولیدی 
مطابق استاندارد یورو ۴ است و اکنون برنامه یورو ۵ نیز تدوین شده 

است و اگر مشکالت حل شود از نظر آالیندگی ارتقا خواهیم یافت.
او گفت: در فصل منابع ثابت به منابع متحرک اضافه می شود، مانند 
پاالیشگاه ها و نیروگاه و پکیج ها، این رویه باعث می شود آلودگی هوا در 
زمستان بیشتر شود و اینکه آن را به بنزین ربط می دهند اشتباه است، 

هر هیدروکربن که مصرف شود، آلودگی بیشتر می شود.
مرنــدی مقــدم گفــت: حتــی اگــر خودرو هــا یــورو ۵ هــم شــود، امــا 
در کنــار آن تعــداد زیــادی موتــور ســیکلت و خــودرو نیــز در ســطح 
شــهر وجــود دارد کــه همیــن عامــل باعــث بــروز مشــکل آلودگــی 

ــع آالینــده متفــاوت اســت. می شــود، مناب
او در خصوص استاندارد خودرو های جدید ایران خودرو و سایپا، گفت: 
تارا و شاهین تازه مدارک خودروهای جدید را ارائه داده اند و اگر شرایط 

استاندارد الزم را داشتند اطالع رسانی می کنیم.

اتحادیه  رییس 
رستوران دارها: 
افزایش 3۵ 
درصدی قیمت غذای 
رستوران ها

علـی اصغـر میرابراهیمـی اظهـار داشـت: نسـبت بـه زمانـی کـه 
شـیوع کرونـا در اوج بـود و رسـتوران ها نیـز بـاز بودنـد، تقاضـا 
کمـی بهتـر شـده ولـی در مجمـوع رسـتوران ها وضعیـت خوبـی 
ندارنـد. در زمـان اوج کرونـا حـدود ۵۰ تـا ۶۰ درصـد کاهـش 
تقاضـا بـه وجـود آمـد کـه االن نسـبت بـه آن زمـان 1۰ تـا 1۵ 

درصـد بهبـود پیـدا کـرده و افزایـش یافتـه اسـت.
مـورد  در  میرابراهیمـی  اصغـر  علـی  سـید  ایلنـا؛  گـزارش  بـه 
وضعیـت رسـتوران ها بعـد از کاهـش آمـار تلفـات کرونـا اظهـار 
کـرد: اعتمـاد مـردم بـه رسـتوران ها کاهـش پیـدا کـرده، گرانی 
اجنـاس نیـز مزیـد بـر علت شـده اسـت. مشـکالت عدیـده ای در 
صنـف رسـتوران داران وجـود دارد از جملـه تهیه اجنـاس، حقوق 
کارگـران و بیمـه. بـا این حال نسـبت به گذشـته تقاضـا فروکش 

کـرده و مـردم کمتـر بـه رسـتوران ها مراجعـه می کننـد.
وی افـزود: نسـبت بـه زمانـی کـه شـیوع کرونـا در اوج بـود و 
رسـتوران ها نیـز بـاز بودنـد، تقاضـا کمـی بهتـر شـده ولـی در 
مجمـوع رسـتوران ها وضعیـت خوبـی ندارند. در زمـان اوج کرونا 
حـدود ۵۰ تـا ۶۰ درصـد کاهـش تقاضـا بـه وجـود آمـد که االن 
و  کـرده  پیـدا  بهبـود  1۵ درصـد  تـا   1۰ زمـان  آن  بـه  نسـبت 

افزایـش یافتـه اسـت.
رییـس اتحادیـه رسـتوران داران تهـران تصریـح کـرد: گرانـی هم 
عـالوه بـر بی اعتمـادی حاصـل از کرونـا در ایـن کاهـش تقاضـا 
مزیـد بـر علـت بـوده اسـت. عـالوه بـر افزایـش حقـوق پرسـنل، 
بیمـه، مالیـات و … مـواد اولیـه نیز افزایـش قیمت زیادی داشـته 
هـزار   ۲9۰ تـا   ۲۸۰ کیلوگرمـی   1۶ فرنگـی  اسـت. رب گوجـه 
تومـان، روغـن ۲۸۰ تـا ۳۰۰ هـزار تومـان، هـر کیلـو برنـج ۳۶ 
تومـان  هـزار   ۳۰ را  جوجـه  اسـت.  شـده  تومـان  هـزار   ۳۷ تـا 

می خریدیـم امـا االن بـه ۴۵ هـزار تومـان رسـیده اسـت.
در  کـه  نهایـی  غـذای  قیمـت  کـرد:  خاطرنشـان  میرابراهیمـی 
رسـتوران ها عرضـه می شـود نسـبت بـه قبـل از کرونـا حدود ۳۵ 
درصـد افزایـش داشـته، تـورم اعالمـی هـم بیشـتر از ۳۲ درصـد 
شـده اسـت. ارگان هـای ذی ربـط کمـی بـه فکـر اصنـاف باشـند 

وضعیـت کسـب وکار اصـال خـوب نیسـت.
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

متخصصان تغذیه در خصوص کاهش وزن و از بین بردن چربی های اضافی شکم نکاتی را بیان 
کردند.

متخصصان تغذیه در انگلیس اعالم کردند که چند ماده غذایی می تواند به از بین بردن چربی شکم 
کمک کند.

به گفته این متخصصان، برای کاهش وزن، باید غذا هایی با پروتئین باال استفاده کرد. متخصصان در ابتدا 
خوردن ماهی )ماهی تن( را توصیه می کنند، زیرا در میان سایر ماهی ها کم چرب است.

کارشناسان تغذیه همچنین توصیه می کنند که تخم مرغ هم باید به رژیم غذایی اضافه شود. به گفته آن ها افرادی 
که از تخم مرغ به عنوان صبحانه استفاده می کنند، می توانند ۶۵ درصد بیشتر از کسانی که صبحانه کربوهیدرات 

دار با همان کالری می خورند، وزن کم کنند.
این کارشناسان می گویند، میو هایی مانند توت فرنگی، تمشک و بلوبری باید در رژیم غذایی شما وجود داشته باشند زیرا منبع 

بسیار خوبی برای فیبر هستند، هضم غذا را بهبود بخشیده و به رفع نفخ شکم کمک می کنند.
کارشناسان همچنین مصرف هندوانه را توصیه می کنند. این میوه سرشار از لیکوپن است که باعث افزایش سطح آرژینین و اسید آمینه ای می شود که توانایی 

بدن در چربی سوزی را بهبود می بخشد.

تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف بیشتر اسیدهای چرب اُمگا ۳ در دوران کودکی ممکن است خطر ابتال 
به بیماری آسم را کاهش دهد، اما فقط در کودکانی که یک نوع ژن خاص دارند.

به گزارش مهر، »سیف شاهین«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کوئین مری انگلستان، در این باره می گوید: 
»آسم شایع ترین بیماری مزمن در دوران کودکی است و ما در حال حاضر نمی دانیم که چگونه از آن 

پیشگیری کنیم. ممکن است یک رژیم غذایی ضعیف خطر ابتالء به بیماری را افزایش دهد.«
وی در ادامه می افزاید: »درحالیکه نمی توانیم به طور قطعی بگوییم خوردن ماهی بیشتر، از بروز آسم در 
کودکان جلوگیری می کند، اما بر اساس یافته های ما، از آنجائیکه مصرف ماهی در کودکان کمتر از میزان 

توصیه شده است، مصرف بیشتر ماهی می تواند در پیشگیری از این بیماری منطقی باشد.«
ماهی منبع غنی از اسیدهای چرب اُمگا ۳ با زنجیره بلند، اسید ایکوزاپنتانوییک )EPA( و اسید 

دوکوزاهگزانوئیک )DHA( است که دارای خواص ضدالتهابی هستند.
 DHA و EPA در این مطالعه، داده های کودکان دهه 9۰ انگلستان بررسی شد. آنها ارتباط بین مصرف
حاصل از ماهی ها در ۷ سالگی با استفاده از پرسشنامه های مصرف غذا را با بروز موارد جدید آسم در 11-1۴ 

سالگی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
محققان مشاهده کردند مصرف اُمگا ۳ موجود در ماهی در کل گروه، با آسم ارتباط ندارد. اما بیش از نیمی از 

کودکان حامل یک نوع رایج در ژن اسید چرب دساتوراز )FADS( بودند که با میزان کمتری از اسیدهای چرب 
امگا ۳ با زنجیره بلند در خون مرتبط است.

در این کودکان، مصرف بیشتر اسیدهای چرب اُمگا ۳ با کاهش ۵۰ درصدی خطر ابتالء به بیماری آسم مرتبط بود.
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

تاثیر مصرف اسیدهای چرب ُامگا۳ 
در پیشگیری از بیماری آسم

مواد غذایی موثر برای
 از بین بردن چربی ها شکم
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I N D U S T R Y

در طب سنتی راهکار های زیادی برای کنترل استرس وجود دارد که با استفاده مداوم و صحیح از آن ها می توان حس اضطراب را کنترل کرد.
چای های گیاهی و برخی داروها می توانند باعث از بین رفتن استرس، آرام کردن ذهن و رفع اضطراب شوند اما مهم است بدانید آنچه برای یک شخص مفید 

است، ممکن است برای دیگری نباشد. در واقع، یافتن چای گیاهی یا دارویی مناسب  می تواند زمان بر باشد.
بابونه

یک مطالعه در سال ۲۰1۶ دریافت که استفاده طوالنی مدت از عصاره بابونه به طور قابل توجهی عالئم متوسط تا شدید اختالل اضطراب فراگیر )GAD( را 
کاهش می دهد.
اسطوخودوس

اسطوخودوس به دلیل اثرات تثبیت کننده خلق و خو و آرام بخش به طور گسترده ای شناخته شده است اما آیا می دانید ممکن است به اندازه برخی از دارو ها 
در رفع اضطراب موثر باشد؟. محققان در یک مطالعه در سال ۲۰1۰ دریافتند که سیلکسان، کپسول اسطوخودوس، به اندازه لورازپام در بزرگساالن مبتال به 

GAD موثر است.
 چای سبز

چای سبز سرشار از ال تیانین، اسید آمینه ای است که ممکن است اضطراب را کاهش دهد. یک مطالعه در سال ۲۰1۷ نشان داد دانشجویانی که چای سبز می نوشند 
به طور مداوم فشار روانی کمتری دارند؛ بنابراین چای سبز هم در دسته چای های مناسب برای آرام کردن ذهن و رفع اضطراب قرار می گیرد.

ریحان مقدس
ریحان مقدس که تولسی نیز نامیده می شود برای آرام کردن ذهن و رفع اضطراب عالی است. یک مطالعه نشان 

داد که مصرف عصاره ریحان مقدس عالئم اختالل اضطراب فراگیر را کاهش می دهد.
 زردچوبه

زردچوبه غنی از ترکیب ضد التهابی کورکومین است. یک بررسی تحقیقاتی ۲۰1۷ منبع معتبر 
دریافت که کورکومین می تواند اثرات ضد اضطراب و ضد افسردگی داشته باشد.

رازیانه
در گذشته چای رازیانه برای رفع اضطراب استفاده می شد اما یک مطالعه معتبر در سال ۲۰1۸ 
نشان داد که رازیانه دارای اثرات ضد اضطراب و ضد افسردگی در زنانی است که یائسه هستند.

 گل رز
بوی گل رز با آرامش همراه است و حداقل یک مطالعه این موضوع را تأیید می کند. محققان 

در یک مطالعه ۲۰1۶ دریافتند که رایحه درمانی با گالب به کاهش احساس اضطراب 
در افراد مبتال به بیماری کلیه در مرحله نهایی کمک می کند. عطر گالب برای 

آرام کردن ذهن و رفع اضطراب موثر است.
جینسینگ

جینسینگ ممکن است یک درمان جهانی نباشد اما 
تحقیقات از مزایای آن پشتیبانی می کند. برای مثال، یک 
مطالعه در سال ۲۰1۳ نشان می دهد که جینسینگ به 
محافظت از بدن در برابر اثرات استرس کمک کرده و 

خستگی را کاهش می دهد.
 شیرین بیان

ریشه شیرین بیان یکی از عناصر محبوب گیاهی در 
چای ها و جوشانده های سرماخوردگی و آنفلوانزااست 

که برای کاهش استرس، خستگی و همینطور آرام کردن 
ذهن و رفع اضطراب استفاده می شود. محققان در مطالعه ای 

روی موش ها دریافتند که عصاره شیرین بیان می تواند اثرات ضد 
اضطرابی دارو های افسردگی را افزایش می دهد.

کاهش استرس و رفع اضطراب با ۸ دمنوش گیاهی
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خبر

مدیر عامـل اتحادیـه تعاونی هـای لبنی گفـت: علی 
رغـم خریـد شـیرخام باالتـر از نـرخ مصـوب، امـا 
برنامـه ای بـرای افزایش قیمـت محصـوالت لبنی تا 

پایـان سـال نداریم.
علی احسـان ظفری مدیر عامـل اتحادیه تعاونی های 
لبنی با اشـاره به اینکه برنامه ای بـرای افزایش قیمت 
محصـوالت لبنی نداریم، اظهار کـرد: علی رغم خرید 
شـیرخام باالتر از نرخ مصوب، امـا افزایش قیمتی در 

خصوص محصوالت لبنی رخ نداده اسـت.
وی افـزود: با توجه به چالش هایـی که افزایش قیمت 
شـیرخام بـرای واحد هـای لبنی ایجـاد کرده اسـت، 

انتظار مـی رود با اتخاذ برخـی تدابیر از سـوی دولت، 
افزایـش قیمـت در بـازار رخ ندهـد چرا کـه خانوار ها 

توان پرداخـت ندارند.
ظفری از کاهش چشـمگیر سـرانه مصرف خبـر داد 
و گفـت: بنابر آمـار تولید محصـوالت لبنی از سـوی 
برخـی کارخانه هـا کاهـش یافته اسـت که اسـتمرار 

ایـن رونـد  صنعت لبنیـات را بـه چالش می کشـد.
عرضه شـیرخام باالتر از نرخ مصوب بـه کارخانه های 

لبنی
مدیر عامل اتحادیه تعاونی هـای لبنی قیمت مصوب 
هر کیلو شـیرخام را ۴ هـزار و ۵۰۰ تومـان اعالم کرد 

و افـزود: بـا وجود آنکـه قیمـت محصـوالت لبنی بر 
مبنای نـرخ مصـوب ۴ هـزار و ۱۵۰ تومان محاسـبه 
شـده اسـت، اما شـیرخام ۳۰۰ تومان باالتر از قیمت 
مصوب ۴ هـزار و ۵۰۰ تومـان در اختیار کارخانه های 
لبنـی قـرار می گیـرد کـه ایـن امـر صنایـع لبنـی را 

متحمل زیـان خواهـد کرد.
ظفـری در پایـان تصریـح کـرد: بـا توجه بـه کاهش 
قدرت خرید خانـوار، برنامـه ای بـرای افزایش قیمت 
حتـی بـه رغـم تعطیلـی کارخانه هـا تـا پایان سـال 

نداریـم.

حامد امینی مصلح آبادی گفت: برخی اظهارنظرهای 
غیرکارشناسی در خصوص شیر و لبنیات، به این صنعت 

آسیب زده است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از ایسنا؛ 
حامد امینی مصلح آبادی با اشاره به طرح برخی 
مباحث در رسانه ملی پیرامون مواد لبنی بویژه شیر، 
اظهار کرد: جای تعجب است گاهی افرادی در برنامه 
های تلویزیونی حضور می یابند و اظهارنظرهای 
غیرکارشناسی در خصوص شیر و لبنیات می کنند که 
بر رویکرد جامعه نسبت به مصرف این مواد غذایی مهم 

تاثیر می گذارد.
وی با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا این اظهارنظرهای 
عجیب و غیرکارشناسی در خصوص لبنیات و مصرف 
شیر دیده نمی شود، گفت: سرانه مصرف شیر در ایران 
حدود ۷۵ کیلوگرم است در حالی که میانگین این 
سرانه برای نفر در جهان حدود ۳۰۰ کیلوگرم است و 
حتی در برخی کشورهای توسعه یافته و امریکا این رقم 

به بیش از ۳۰۰ کیلوگرم می رسد.
امینی با تاکید بر اینکه با توجه به این آمار، این سوال 
مطرح است که چرا با صنعت لبنیات در ایران این چنین 
رفتار می شود، گفت: متاسفانه به دلیل عدم آگاهی و 
اطالعات، افرادی دعوت می شوند که چنین اظهاراتی 
دارند و از طرفی هیچ نظارتی بر این مباحث نیست که 
در نهایت خروجی آن به زیان مردم، صنایع لبنی و 

دامپروری ها خواهد بود.
وی تصریح کرد: پخش چنین اظهارات غلطی در 
خصوص شیر و موارد لبنی از رسانه ملی، تاثیر خیلی 
چشمگیری در جامعه ندارد، اما به هرحال هستند 
افرادی که چنین اظهارات غیرکارشناسی را قبول می 
کنند که تبعات خاص خود را به همراه دارد و مسلما 

تاثیر منفی در سالمت جامعه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت لبنیات صال با بیان اینکه سرانه 
مصرف شیر نیز در استان مرکزی تابعی از الگو و میانگین 
کشوری است، گفت: شرکت های برتر لبنیات در کشور 

که ساختارهای نظارتی مانند اداره استاندارد و سازمان 
غذا و دارو و بهداشت بر عملکرد آنها متمرکز هستند، 
شیر مصرفی خود را با بهترین کیفیت خریداری می 
کنند و روال تولید محصول لبنی در این شرکت ها 
از زمان دریافت شیر تا عرضه به بازار مشمول نظارت 
مستمر می شود و در واقع محصوالت لبنی با کیفیت به 

دست مردم می رسد.
امینی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد شیر مورد نیاز 
شرکت را از داخل استان تامین می کنیم، اضافه کرد: 
در حال حاضر هر کیلوگرم شیر از دامدار صنعتی به 
قیمت  ۴۸۰۰ تا ۵ هزار تومان به دست شرکت های 
لبنیات می رسد و استان مرکزی در امر تولید شیر خام 
جزو استان های اول کشور نیست چراکه بیشترین شیر 
خام توسط استان اصفهان تولید می شود ولی برنامه 
های توسعه دامپروری بخش خصوصی در دستور کار 
قرار دارد و به نظر می رسد که در سال های آینده تولید 

شیرخام استان مرکزی افزایش یابد.

برنامه ای برای افزایش قیمت 
یم محصوالت لبنی ندار

صنعت لبنیات ایران زخم خورده 
اظهارنظرهای غیرکارشناسی

مدیرعامل شرکت لبنیات صال: 
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یک مقام مسئول با بیان اینکه تأخیر دولت در تخصیص ارز، منجر به از بین رفتن مهلت قانونی ترخیص 
کاالهای اساسی شده است،گفت: همین مساله باعث تملیک محموله ها از سوی سازمان امور تملیکی 

می شود.
کاوه زرگران با اشاره به بازدید معاون اول رئیس جمهور طی روزهای گذشته از بندر امام خمینی و بررسی 
مشکالت تأمین کاالهای اساسی، گفت: معاون اول رئیس جمهور بار دیگر بر ضرورت ترخیص به موقع 
کاالهای اساسی با کمترین تشریفات قانونی تاکید کرد و خواستار تسریع در فرآیندهای واردات اقالم 

اساسی سفره خانوار شد.
رئیس انجمن تأمین کنندگان غالت ایران افزود: متأسفانه به دلیل شرایط تحریم و محدودیت های ناشی 
از آن، فرآیند دریافت و تخصیص ارز و نهایتاً ترخیص کاال بسیار طوالنی تر از قبل شده که بر این اساس، 
باید توجه داشت که طوالنی شدن این روند، منجر به از بین رفتن مهلت قانونی ترخیص کاالهای اساسی 

شده است.
وی گفت: این امر سبب شده تا سازمان اموال تملیکی اقدام به تملیک کاالها کند در واقع علیرغم اینکه 
ترخیص این کاالها از اراده واردکننده خارج شده، اما اموال او به دلیل متروکه شدن در اختیار سازمان 

اموال تملیکی قرار می گیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران توضیح داد: ضمن اینکه اگر صاحب کاال بخواهد کاال را آزاد سازد، 
سازمان مذکور درصدی از آن را به عنوان جریمه برداشت می کند که به طور قطع این منجر به بی انگیزگی 

واردکنندگان خواهد شد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: برخی سازمان های متولی به جای همراهی با تأمین کنندگان کاالهای 
مورد نیاز سفره مردم، اقدام به توقیف کاالها یا سنگ اندازی بر سر راه ترخیص کاالهایی می کنند که قوت 
غالب مردم هستند و نیاز سفره روزمره آنها به شمار می روند که بر این اساس انتظار همراهی بیشتری از 

این دستگاه های متولی وجود دارد.
وی از صدور دستور معاون اول رئیس جمهور برای لغو تملک کاالهای اساسی که مشغول طی فرآیند 
تخصیص ارز و ترخیص کاال هستند خبر داد و گفت: معاون اول رئیس جمهور دستور داده تا موضوع در 

ستاد تنظیم بازار مورد رسیدگی قرار بگیرد و خواستار لغو این اقدامات شده است.
زرگران گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم، فرآیند تخصیص ارز طوالنی شده و برخی مسائل و 

مشکالتی که رخ می دهد از عهده تأمین کنندگان خارج است.
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه تا زمان تخصیص ارز و تسویه 
هزینه کاال، مالک اصلی کاالهای در گمرک مانده فروشندگان خارجی این کاالها هستند، بنابراین توقیف 
این اموال از سوی سازمان اموال تملیکی نه تنها مشکالت زیادی را برای بازار داخلی و تأمین نیازهای 

مردم رقم خواهد زد؛ بلکه اعتبار واردکنندگان را دچار خدشه می کند.
به گفته زرگران، در شرایط کنونی و با توجه به تحریم های کشور آمریکا علیه ایران همه سازمان ها باید 

در راستای تسهیل و هموار کردن مسیر تأمین کاالهای اساسی گام بردارند.

مدیــرکل امور فــرآورده هــای غذایی و آشــامیدنی ســازمان 
غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه فراینــد صــدور پروانــه ســاخت 
ــه روز شــد، از فعالیــت  ــی و آشــامیدنی ب محصــوالت غذای
ســامانه »تیکــت« بــرای ثبــت ســفارش مــواد مــواد اولیــه 

خوراکــی هــا خبــر داد.
ــش  ــته بی ــال گذش ــت: در س ــزی گف ــین عزی محمدحس
ــوز  ــدور مج ــیدگی ص ــف رس ــت در ص از ۱۵۰۰ درخواس
بودنــد، افــزود: اکنــون درخواســت صــدور پروانه در ســامانه 
IRC بــرای ورود مــواد اولیــه مورد نیــاز واحدهــای تولیدی 

حداکثــر طــی ۲۴ ســاعت پاســخ داده مــی شــوند .
و ایــن یعنــی گامــی بلنــد در راســتای کاهــش بروکراســی 
اداری و تحقــق شــعار جهــش تولیــد در ســالی کــه مزیــن 

بــه ایــن شــعار اســت.
مدیــرکل امور فــرآورده هــای غذایی و آشــامیدنی ســازمان 

ــار کرد: ــذا و دارو اظه غ
اداره کل غذایی و آشــامیدنی ســازمان غذا و دارو در راستای 
شــفاف ســازی، تکریــم مراجعــان و پیشــگیری از مراجعات 
غیــر ضــروری، بــا توســعه فرآیندهای مربــوط به ســامانه ها 
و برنامــه ریــزی هــای داخلــی،  واردات مــواد اولیــه تولیدی 
ــای  ــامیدنی، فرآینده ــی و آش ــای غذای ــرآورده ه ــرای ف ب

پاســخگویی را از طریــق ســامانه »تیکــت« فعــال کرد.
ــوز ورود  ــدور مج ــد ص ــن رون ــش از ای ــا پی ــزود: ت وی اف
مــواد اولیــه مــورد نیــاز واحدهــای تولیــدی بیــش از یــک 
مــاه زمــان مــی بــرد کــه در حــال حاضــر پاســخگویی بــه 

ــی شــود. ــا ظــرف ۲۴ ســاعت انجــام م درخواســت ه
عزیزی تصریح کرد:

ســازمان غــذا و دارو در حــال ارتقــاء پاســخگویی از طریــق 
ــه منظــور تســهیل و تســریع در  ــامانه ای ب مســیرهای س
پاســخگویی و جلوگیری از عــدم حضور فیزیکــی مراجعین 
ــت  ــز خدم ــه زودی می ــه ب ــوده ک ــگ ب ــق تیکتین از طری
الکترونیــک جایگزیــن میزخدمــت حضــوری مــی شــود.

محموله های وارداتی بدلیـل تاخیر در 
وکه می شـوند تخصیص ارز متر

صدور
وانه ساخت بهداشتی   پر

وز شد به ر
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از زمانـــی کـــه تغییـــر سیاســـت هـــای ارزی در 
ــت واردات کاال  ــرار گرفـ ــت قـ ــتور کار دولـ دسـ
ـــا و  ـــتفاده ه ـــوء اس ـــه س ـــر ب ـــی منج ـــا ارز دولت ب
ـــژه در  ـــل بوی ـــن معض ـــه ای ـــد ک ـــی ش ـــت های ران
ـــاد  ـــکالتی را ایج ـــی مش ـــوالت داروی ـــوزه محص ح
کـــرد.  از ســـویی کاال بـــا ارز 4200 تومانـــی 
ــید.  ــی رسـ ــده نمـ ــرف کننـ ــت مصـ ــه دسـ بـ
ــی در  ــت هایـ ــرا صحبـ ــتا اخیـ ــن راسـ در همیـ
خصـــوص حـــذف ارز دولتـــی بـــرای واردات 
ـــی  ـــالم داروی ـــز اق ـــی و نی ـــای اساس ـــی کااله برخ
مطـــرح شـــده اســـت. امـــا آیـــا مـــی تـــوان بـــا 
ایـــن روش جلـــوی رانـــت و قاچـــاق معکـــوس 
ــذاری  ــت گـ ــال قیمـ ــن حـ ــت و در عیـ را گرفـ
کاالهـــا را در بـــازار بـــه نحـــوی انجـــام داد کـــه 

بـــه مصـــرف کننـــده فشـــار وارد نشـــود؟
ارز 4200 تومانـــی یـــا همـــان ارز دولتـــی از 
ـــرای  ـــت ب ـــتور کار دول ـــته در دس ـــال گذش دوس
تخصیـــص بـــه تمـــام کاالهـــای وارداتـــی قـــرار 
ـــی  ـــت برخ ـــا مخالف ـــد ب ـــی بع ـــا مدت ـــت، ام گرف
نماینـــدگان و اقتصاددانـــان، دولـــت از ایـــن 
سیاســـت خـــود دســـت کشـــید و بـــار دیگـــر 
ــای  ــه کاالهـ ــدود بـ تخصیـــص ایـــن ارز را محـ

اساســـی کـــرد.
ـــی کنتـــرل  ـــه ارز 4200 تومان هـــدف دولـــت از ارائ
ـــل  ـــد مقاب ـــا بتوان ـــود ت ـــازار ب ـــا در ب ـــت کااله قیم

ـــت ارز بایســـتد. ـــش قیم ـــورم ناشـــی از افزای ت
سیاســـت های اختصـــاص ارز بـــرای واردات 
کاال در ســـال 97 تغییـــر کـــرد و حـــدود 1500 
قلـــم کاالی مصرفـــی از لیســـت اختصـــاص ارز 

ترجیحـــی خـــارج شـــد.
ـــد  ـــی مانن ـــای اساس ـــی کااله ـــال 98 برخ  در س

ـــت  ـــز از لیس ـــات نی ـــره و حبوب ـــکر، ک ـــای، ش چ
تخصیـــص ارز 4200 تومانـــی خـــارج شـــد.

ارز 4200 تومانـــی بـــا هـــدف حمایـــت از 
دهک هـــای ضعیـــف و جلوگیـــری از تأثیـــر 
نوســـانات قیمـــت ارز بـــر معیشـــت مـــردم 
ـــدا  ـــان ابت ـــا از هم ـــود، ام ـــده ب ـــاص داده ش اختص
ـــت و  ـــترده ران ـــع گس ـــرای توزی ـــی ب ـــه مجرای و ب

ــد. ــدل گردیـ ــاد مبـ فسـ
ــان  ــیاری از کارشناسـ ــل بسـ ــن دلیـ ــه همیـ بـ
ـــی و  ـــذف ارز دولت ـــه ح ـــد ک ـــاور بودن ـــن ب ـــر ای ب
ـــان  ـــا در زم ـــه کااله ـــتقیم ب ـــه مس ـــت یاران پرداخ
توزیـــع می توانـــد وضعیـــت معیشـــتی مـــردم را 

بهبـــود بخشـــد.
ـــر اســـاس  ـــد ب ـــران در مســـائل ارزی بای اقتصـــاد ای
ـــه  ـــرل شـــود و پرداخـــت ارز ب ـــازار آزاد کنت ـــک ب ی
ـــرای  ـــدگان ب ـــی واردکنن ـــه برخ ـــن ب ـــت پایی قیم
ــازار آن کاالی  ــرل بـ ــپس کنتـ واردات کاال و سـ

وارداتـــی نتیجه بخـــش نیســـت.
ــای  ــت از دهک هـ ــت حمایـ ــلم اسـ ــه مسـ آنچـ
پاییـــن درآمـــدی و اقشـــار آســـیب پذیر 
جامعـــه امـــری ضـــروری اســـت و اعطـــای ارز 
ــا  ــی بـ ــای اساسـ ــه اقـــالم کاالهـ ــی بـ ترجیحـ
ـــر  ـــی ب ـــارهای قیمت ـــه فش ـــوده ک ـــدف ب ـــن ه ای
برخـــی کاالهـــای مصرفـــی دهک هـــای پاییـــن 

ــد. ــدی را کاهـــش دهـ درآمـ
ـــادی از ارز ترجیحـــی  ـــع زی ـــن مناب ـــاراج رفت ـــه ت ب
توســـط دریافت کننـــدگان آن، باعـــث کاهـــش 
درآمدهـــای دولتـــی نیـــز شـــد و سیاســـت ارز 
ــه  ــری بودجـ ــه کسـ ــر بـ ــی منجـ 4200 تومانـ

گردیـــد.
ـــذف  ـــه، ح ـــورت گرفت ـــی های ص ـــاس بررس  براس

ــه  ــر بـ ــی منجـ ــای اساسـ ــی کاال هـ ارز ترجیحـ
ــا  افزایـــش شـــاخص قیمـــت مصرف کننـــده تـ
ـــی  ـــن درحال ـــد. ای ـــد ش ـــد خواه ـــدود 6 درص ح
ـــت ارز  ـــه سیاس ـــی از ادام ـــورم ناش ـــه ت ـــت ک اس
ترجیحـــی، کـــه می توانـــد منجـــر بـــه افزایـــش 
بیـــش از 47 هـــزار میلیـــارد تومانـــی پایـــه 
ــد  ــد خواهـ ــدود 11 درصـ ــود، در حـ ــی شـ پولـ
ـــل  ـــز قاب ـــد نی ـــا 15 درص ـــش آن ت ـــه افزای ـــود ک ب

پیش بینـــی اســـت
متاســـفانه زمانـــی کـــه دولـــت ارز ترجیحـــی را 
در اختیـــار طیفـــی از واردکننـــدگان قـــرار داد، 
ـــن  ـــا ای ـــرای واردات کاال ب ـــی ب ـــارت و تضمین نظ

ارز فراهـــم نشـــد.
بســـیاری از کارشناســـان اقتصـــادی بهتریـــن روش 
بـــرای ممانعـــت از شـــکل گیری رانت هـــای 
ــی و  ــاص ارز ترجیحـ ــف اختصـ ــترده، توقـ گسـ
واردات بـــا نـــرخ نیمایـــی می داننـــد. بـــا ایـــن 
راهـــکار مابه التفـــاوت زیـــاد میـــان ارز دولتـــی 
ــذف  ــه حـ ــی رود و زمینـ ــن مـ ــی از بیـ و نیمایـ

مفاســـد اقتصـــادی را فراهـــم مـــی آورد
ـــورای  ـــس ش ـــق مجل ـــیون تلفی ـــت کمیس در نهای
اســـالمی مصوبـــه مبنـــای محاســـباتی تمامـــی 
کاالهـــای وارداتـــی بـــه کشـــور را از 4200 
ـــب  ـــه تصوی ـــان ب ـــزار و 500 توم ـــه 17 ه ـــان ب توم
ــی  ــی ارز نیمایـ ــا جایگزینـ ــاند .مجلـــس بـ رسـ
به جـــای دولتـــی سیاســـت انتقـــال یارانـــه 
از واردکننـــده بـــه مصرف کننـــده را دنبـــال 
ـــارد  ـــزار میلی ـــداوم 100 ه ـــم از ت ـــا ه ـــد ت می کن
ـــه  ـــل ب ـــه تبدی ـــن ارز ک ـــاوت ای ـــان مابه التف توم
رانـــت شـــده، جلوگیـــری شـــود و بـــه همـــان 
ـــردد. ـــت گ ـــردم پرداخ ـــه م ـــه ب ـــز یاران ـــزان نی می

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

پایـان رانت و فسـاد
 ارز دولتـی
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مقدمه
رنگ ها یکی از مشخصات اصلي غذاها می باشند که به 
وسیله احساس بینایی درک شده و از نظر پذیرش مصرف 
کننده بسیار مهم است. رنگ های خوراکی مواد شیمیایی 
هستند که برای بهبود ظاهر مواد غذایی از طریق بخشیدن 
رنگی مصنوعی به آنها شکل گرفته اند. قرن هاست که مردم 
رنگ ها را به غذا اضافه می کنند، اما نخستین رنگ خوراکی 
مصنوعی در سال 1۸۵۶ از قطران زغال سنگ تولید شد. 
رنگ و طعم مواد غذایي در بسیاری موارد به هم مربوط 
می باشند. همه افراد به رنگ مواد غذایی حساس هستند 
و درواقع با مشاهده رنگ موادغذایی اشتهای ما تحریک 
شده و یا از بین می رود.از نظر صنایع غذایی استفاده از رنگها 
برای ایجاد فرآورده های جدید و یا بهبود کاال امری ضروری 
است و به همین دلیل مصرف رنگ در مواد غذایی روز به روز 
افزایش می یابد. افزودن رنگ به مواد غذایي گاهی بالمانع و 
در برخی موارد مجاز نمی باشد. در مواردی از رنگ برای بهبود 
ظاهر ماده غذایي و یا یکنواختی محصوالت استفاده می شود 
که بالمانع است، اما گاهی برای مخفی کردن و پوشاندن و 
نامحسوس جلوه دادن عیوب و تقلبات فرآورده های غذایی به 

کار می رود که مجاز نمی باشد .
قرن هاست که رنگ ها به اشکال مختلف به موادغذایی 
اضافه می شوند. طبق اسناد تاریخی حدود 1۵۰۰ سال قبل از 
میالد مسیح در شهرهای مصر سازندگان شیرینی عصاره های 

طبیعی را برای بهبود ظاهر محصوالت خود 
مورد استفاده قرار می دادند.

انواع رنگها از نظر منشا تولید، در سه گروه 
قرار دارند:

الف( پیگمانها و رنگهای معدنی
ب( رنگ هاي  طبیعی 
ج( رنگ هاي مصنوعی 

 الف(پیگمانها و رنگهای معدنی:
این ترکیبات در طبیعت یافت شده و به 
صورت مصنوعی نیز ساخته می شوند. این 
رنگها نظیر دي اکسید تیتانیوم در فرآورده 

های غذایی مصرف می شوند.
ب( رنگ هاي مصنوعي:

این رنگها در طبیعت وجود نداشته و به طریق شیمیایي 
ساخته می شوند . رنگهای مصنوعی در سطح وسیعی در 
صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند و بطور معمول از 
نظر پایداری ، سازگاری و اقتصادی مناسب می باشند اما رنگ 
های خوراکی مصنوعی عوارض جانبی جدی از قبیل بیش 
فعالی در کودکان و همچنین شکل گیری سرطان و آلرژی 

ها را به همراه دارند.
بعضی از رنگهای مصنوعی و کاربرد آنها

1- تارترازین : عامل رنگ زرد در فرآورده های شیری ، سس 
ها ، شوری ها و ...

۲- زرد کینولین : عامل رنگ زرد مایل به سبز روشن
ج(رنگهای طبیعی:

مواد رنگ کننده طبیعی همانطور که از اسم آنها پیدا است 
منشاء طبیعی دارند و در مقایسه با رنگهای سنتتیک قدرت 
رنگ کنندگی کمی دارند و لذا باید به مقدار بیشتری مصرف 
گردند. پایداری این نوع رنگها کم بوده و در مقابل تغیرات 
pH، درجه حرارت به سرعت تجزیه می گردند. مهمترین آنها 
عبارتند از چغندر قرمز ،کارامل، کاروتن، کلروفیل، کوشینل، 

روناس، گلرنگ، زعفران و زردچوبه.
چغندر: چغندر قرمز دارای ماده رنگ کننده بتائین است که 
از ریشه چغندر به دست می آید و دارای رنگ صورتی مایل به 

قرمز است چغندر بیشتر برای سسها به کار می رود.
کارامل: محصولی رنگی است که از حرارت دادن شکر 

در باالی نقطه ذوب آن به دست 
می آید یکی از موارد استعمال 
این رنگ در نوشابه های گازدار 

می باشد.
کاروتنوئیدها: کاروتنوئیدها به طور وسیعی 

در طبیعت یافت می شوند و متداولترین رنگهای طبیعی را 
تشکیل می دهند. رنگ هویج، گوجه فرنگی، زردآلو، آب 
پرتقال و خرچنگ دریایی مربوط به وجود کاروتنوئیدها 
می باشد. مهمترین انواع کاروتنوئید عبارتند از: بتا کاروتن، 
آپوکاروتنال ،کانتراگزانتین، بیکسین، گزانتوفیل. یکی از 
جنبه های کاروتنوئیدها عالوه بر ایجاد رنگ وجود پیش ساز 
ویتامین A در بعضی از آنها از جمله بتاکاروتن و آپوکاروتنال 

می باشد.
کلروفیل: کلروفیل رنگ سبزی است که از برگ سبز 

درختان به وجود می آید.
غذاهایي که رنگ قرمز، سبز، بنفش و نارنجي دارند مانع ابتال 
به بیماري هاي قلبي و سرطان مي شوند و به حفظ تعادل 

روحي و تقویت حافظه کمک مي کنند.
کارمین: قرمزدانه مکزیکی یا Cochineal حشره ای است 
که از بدن آن ماده ی رنگزایی به همین نام استخراج می شود. این 
حشره که از شیره گیاهان به  ویژه برخی انواع کاکتوس تغذیه 
می کند بومی مناطق گرمسیری آمریکای جنوبی و مرکزی 
)کشورهایی چون مکزیک ، پرو( است. بدن این حشره ماده ای 
به نام اسید کارمینیک دارد که وسیله دفاعی 
آن در برابر دیگر حشرات است. حدود 1۷ تا ۲۴ 
درصد اسید کارمینیک در وزن خشک حشره و 
تخم های آن وجود دارد که با استخراج و امتزاج 
آن با امالح آلومینیوم و کلسیم رنگدانه سرخ رنگ 
کارمین یا قرمزدانه به دست می آید، رنگ قرمزدانه 
مکزیکی توسط FDA بی خطر تشخیص داده 
شده  است و در صنایع غذایی، رنگرزی و لوازم 

آرایشی کاربرد دارد.
گروه صنعتي نجاتي )آناتا( با توجه به مضرات 
رنگ هاي مصنوعي از انواع رنگ هاي طبیعي 
نظیر کارمین در محصوالت خود استفاده  

مي کند..

رنگهای مورد استفاده در
ینی و شكالت صنعت شیر

تهیه و تنظیم:
 مهندس سمیرا اصل نژاد

کارشناس واحد تحیقیق و توسعه گروه صنعتي نجاتي - آناتا
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