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سرمقاله

 29بهمن روز مقاومت اقتصادی و کارآفرینی
بسمهتعالی

سال های درازیست که کشور ما مورد تحریم اقتصادی کشورهای غربی قرار گرفته و علیرغم تصویب رفع تحریم ها
توسط شورای امنیت سازمان ملل پس از تصویب عهدنامه برجام ،خروج آمریکا از برجام و تحریم های همه جانبه
این کشور علیه ایران ،شرایط جدیدی برای کشور حاصل شده است .درست است که به گفته ریاست جمهوری ،رفع
تحریم ها حق ملت ایران است اما درست تر سخن رهبری است که گفتند در رفع تحریم ها بکوشیم اما مهمتر از
رفع تحریم ها خنثی کردن تحریم هاست .خنثی کردن تحریم ها یعنی چه و چگونه باید صورت گیرد؟ آیا خنثی
کردن تحریم ها یک پدیده دفعی و مقطعی است یا پدیده ایست که نیاز به تالش مستمر و استفاده از دانش و فن
آوری اعم از صنعت و کشاورزی و حتی روابط بین الملل و از آن بسیط تر پندار نیک ،گفتار نیک و رفتار نیک دارد.
ابتدا باید به این یقین و حداقل اعتقاد برسیم که خنثی کردن مقدم بر رفع تحریم است .درست است که در صورت
رفع تحریم در بسیاری از موارد گشایش فوری در امور اقتصادی حاصل می شود اما تجربه نشان داده است که ما
افرادی هستیم که با رفع تحریم بدنبال رفاه و آسایش می رویم نه سازندگی و توسعه و رشد ،بعالوه در رفع تحریم ها
هر لحظه امکان تحریم دیگری است و این پس از امضای معاهده برجام دیده شد .هر چند در ابتدا برخی یا بسیاری
از تحریم ها برداشته شد و هیات های اقتصادی فراوانی از کشورهای خارجی به ایران آمدند اما بالفاصله پس از خروج
آمریکا از برجام همه درها بسته شد و شرکت های خارجی از ایران خارج شدند .اما اگر به خنثی کردن تحریم ها
دست پیدا کنیم نه تحریم امروز و نه تحریم های احتمالی فردا به کشورمان صدمه ای وارد نمی سازد زیرا هر آنچه
تحریم شود ما را بدان نیازی نخواهد بود و صدالبته با این امر بدیهی که تا آنجا که ممکن است ارتباطات بین المللی
تداوم و تقویت گردد .در همین راستا لغو قطعنامه های شورای امنیت و جلوگیری از صدور قطع نامه های مشابه را
باید در اولویت های نخست آورد.
اینک درآستانه  29بهمن روز مقاومت اقتصادی و کارآفرینی قرار داریم واژه مقاومت اقتصادی با واژه کارآفرینی قرین
یکدیگرند .به عبارت دیگر مقاومت اقتصادی بدون کارآفرینی بی معنی است .اگر مقاومت اقتصادی را تنها به معنی
صرفه جوئی نهائی و کم مصرف کردن به حد کافی بدانیم ضمن آنکه تا حدودی به آن نزدیک شده ایم اما اگر به
آن بسنده کنیم راه را کج رفته ایم .معنی بهتر مقاومت اقتصادی پویا شدن اقتصاد است .پویا شدن در حذف اتصال
نامعقول به محصوالت و خدمات خارجی  .باید ببینیم اتصال های ما به خارج که همیشه در معرض تحریم است
چیست؟ محصوالت کشاورزی  ،مواد اولیه دارو ،قطعات و ملزومات صنعتی  ،تامین تجهیزات و بروز شدن آنها برای
مقابله با تخریب محیط زیست و تامین آب مورد نیاز کشور و امور مشابه که اگر در مورد آنها کارآفرینی شود مقاومت
اقتصادی به نحو احسن شکل خواهد گرفت .متاسفانه علیرغم گذشت  42سال از پیروزی انقالب و علیرغم پیروزی
هائی که بدست آمده همچنان تحریم ها اقتصاد ما را تهدید می کند اگر بخواهیم تهدید نکند باید شیوه کارآفرینی
در مورد نیازهای کشور را بیشتر کنیم واال در چهل سال آینده حسرت این روزها را خواهیم خورد.

سید مصطفی هاشمی طبا

Food Industry Magazine

22

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

ا خبار

رئیــس اتحادیــه نانوایــان فانتــزی گفــت :دو مــاه
پیــش دولــت روغــن جامــد بــا نــرخ دولتــی بــه
نانواییهــا اختصــاص داد کــه ایــن ســهمیه رو
بــه اتمــام اســت.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ محمــد
جــواد کرمــی رئیــس اتحادیــه نانوایــان فانتــزی
در خصــوص تخصیــص روغــن بــه واحدهــای
صنفــی اظهــار کــرد :از حــدود دو مــاه گذشــته
کــه در کشــور بــا کمبــود روغــن جامــد مواجــه
شــدیم ،تمامــی صنوفــی کــه تولیداتشــان بــه
روغــن جامــد وابســته بــود بــا مشــکل در تامیــن

موافق آزاد شدن صــادرات
شیرخشک در ازای حذف ارز
ترجیحیهستیم

رئیس انجمن صنفی تولید شیر خشک با اشاره به
ممنوعیت صادرات شیرخشک از سال ، ۹۷گفت:
ما موافق حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از واردات نهاده
های دامی هستیم تا در ازای آن اجازه صادرات
داشته باشیم.
به گزارش مهر؛ سیاوش سلیمی ،رئیس انجمن
صنفی تولید شیر خشک کشور با بیان اینکه ما
رفع تنگناها و موانع تولیدی برای تولیدکنندگان
شیرخشک صنعتی است ،گفت :در این راستا
اقدامات بسیار زیادی انجام شده که پیگیری رفع
ممنوعیت صادرات مهمترین آنها است.
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در آمد

زنگ خطر کمبود روغن جامد
در واحدهای نانوایی به صدا

ایــن محصــول مواجــه شــدند.
او افــزود :در همــان زمــان دولــت اقــدام بــه
توزیــع روغــن جامــد بــا نــرخ دولتــی کــرد و مــا
نیــز بــا توجــه بــه نیــاز هــر واحــد صنفــی آنهــا
را تقســیم و توزیــع کردیــم.
رئیــس اتحادیــه نانوایــان فانتــزی بیــان کــرد:
اکنــون کــه حــدود دو مــاه از ایــن ماجــرا
میگــذرد؛ دولــت هنــوز ســهمیه جدیــدی را
بــرای صنــوف وابســته بــه روغــن جامــد در نظــر
نگرفتــه و البتــه نامــه نگاریهــا در ایــن خصوص
از ســوی اتحادیــه انجــام گرفتــه اســت.
کرمــی ادامــه داد :در حــال حاضــر واحدهــای
صنفــی بــا مشــکل جــدی کمبــود روغــن مواجه
هســتند و پخــت نــان بــا اســتفاده از روغــن
مایــع هــم محصــول نهایــی را گرانتــر تمــام
میکنــد کــه البتــه ایــن نــان هــم از کیفیــت
الزم برخــوردار نیســت.
او در پایـــان تصریـــح کـــرد :در صورتـــی کـــه
اقـــدام بـــه خریـــد روغـــن از بازارهـــای آزاد
کنی ــم ،بای ــد ب ــرای ه ــر حل ــب  ۱۶کیلوی ــی ت ــا
س ــه براب ــر بیش ــتر هزین ــه کنی ــم و از آنجای ــی
کـــه نـــر خ نانهـــای فانتـــزی مصـــوب اســـت،
بـــه هیـــچ عنـــوان ایـــن موضـــوع بـــه صرفـــه
نیســـت.
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وی با اشاره به ممنوعیت صادرات شیرخشک
از سال  ۹۷تاکنون ،افزود :متأسفانه صادرات
شیرخشک بدون ارائه هیچ دلیل منطقی ممنوع
اعالم شده ،علیرغم اینکه ما عالوه بر تأمین نیاز
داخل ،مازاد نیز داریم.
سلیمی با بیان اینکه تاجران به سختی اقدام به
بازاریابی برای محصوالت خود میکنند ،تصریح
کرد :اقدامات غیرکارشناسانه منجر به از دست
رفتن بازارهای هدف و سرخوردگی صادرکنندگان
میشود در نتیجه این امر بر روی تولیدکنندگان و
دامداران نیز تأثیرگذار است.
رئیس انجمنصنفی تولید شیر خشک کشور تصریح
کرد :ما این موضوع را از طریق کمیسیونهای
اقتصادی ،صنایع و کشاورزی مجلس و همچنین
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت پیگیری کردیم اما متأسفانه تاکنون منجر
به نتیجهای نشده است.
سلیمی با اشاره به اینکه دولت به بهانه تخصیص
ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات نهادههای دامی،
اجازه صادرات شیرخشک را نمیدهد ،اضافه کرد:
با توجه به چالشهای تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
برای واردات ،ما کام ً
ال موافق حذف این ارز هستیم
و دولت در ازای حذف آن از واردات کاالها ،اجازه
صادرات بدهد تا بازار به تعادل برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
توسعه تولید کره در داخل کشور گفت :یکی از
اقدامات مؤثر ما تغییر گروه کاالیی محصول کره
از یک به دو بود که به دنبال این اتفاق واردات آن
کاهش یافت و صنایع تولیدی داخل تقویت شدند
که این اتفاق بسیار خوبی بود.

ســازمان حمایــت :واگــذاری
تعییــن قیمــت کــره بــه
واحدهایتولیدی

مدیــرکل نظــارت بــر محصــوالت کشــاورزی
ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیــد
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کننــدگان بــا بیــان اینکــه قیمــت گــذاری کــره
بــه واحدهــای تولیــدی واگــذار شــده اســت،
گفــت :در حــال حاضــر حداکثــر قیمــت کــره
 ۱۰۰گرمــی  ۱۰هــزار تومــان اســت.
بــه گــزارش فــارس ،دربــاره افزایــش قیمــت
کــره خوراکــی در بــازار گفــت :بــر اســاس مفــاد
تبصــره  ۲ذیــل دســتور تصمیمــات متخــذه در
یکصــد و ســیزدهمین جلســه کارگــروه تنظیــم
بــازار ابالغــی طــی نامــه مــورخ  ، ۹۹٫۹٫۱کــره
از فهرســت اقــام گــروه اول کاالهــای مشــمول
خــارج و بــه گــروه دوم منتقــل شــده و بــر ایــن
اســاس قیمتگــذاری ایــن کاال براســاس ضوابــط
قیمتگــذاری مصــوب هیئــت تعییــن و تثبیــت
قیمتهــا بــه عهــده واحدهــای تولیــدی اســت.
مدیــرکل نظــارت بــر محصــوالت کشــاورزی
ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیــد
کننــدگان افــزود :در حــال حاضــر و بــه دلیــل
قیمــت بــاالی کــره وارداتــی بــا ارز نیمایــی و
یــا آزاد،بخــش قابــل توجهــی از کــره تولیــدی
کارخانجــات از محــل تولیــدات داخلــی تامیــن
مــی شــود .همچنیــن بــا افزایــش تقاضــا ،قیمت
چربــی در بــازار داخلــی و متناســب بــا آن قیمت
کــره حاصــل از چربــی نیــز افزایــش یافته اســت .
وی اظهــار داشــت :براســاس مصوبــات یکصــد
و ســیزدهمین جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار
قیمــت مصــوب هــر کیلــو چربــی شــیر نیــز از
 ۵۰۰هــزار ریــال بــه  ۶۰۰هــزار ریــال افزایــش
یافتــه اســت و در حــال حاضــر و متناســب بــا
هزینــه هــای مترتــب در تولیــد و عرضــه و بــا
توجــه بــه نــرخ چربــی شــیر  ،قیمــت کــره در
بســته بندیهــای  ۱۰۰گرمــی حداکثــر معــادل
یکصــد هــزار ریــال در حــال عرضــه مــی باشــد .
براســاس ایــن گــزارش ،قیمــت کــره پاســتوریزه
حیوانــی  ۱۰۰گرمــی از  ۸هــزار تومــان بــه ۱۰
هــزار تومــان و قیمــت کــره پاســتوریزه حیوانــی
 ۵۰گرمــی از  ۴۱۰۰تومــان بــه  ۵هــزار تومــان
افزایــش یافتــه اســت.
ایــن افزایــش قیمــت در حالــی اســت کــه در
 ۲۴شــهریور مــاه  ۹۹ســتاد تنظیــم بــازار کشــور
افزایــش قیمــت مصــوب کــره خوراکــی را اعــام
کــرد و براســاس مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار
قیمــت کــره پاســتوریزه حیوانــی  ۱۰۰گرمــی
از  ۴۵۰۰تومــان بــه  ۸هــزار تومــان و کــره
پاســتوریزه حیوانــی  ۵۰گرمــی از  ۲۳۰۰تومــان
بــه  ۴۱۰۰تومــان افزایــش یافــت.

اخبار

افزایش قیمت شکر در بازار
آزاد

دبیـــرکل اتحادیـــه بنکـــداران مـــواد غذایـــی از
افزای ــش قیم ــت ش ــکر در ب ــازار آزاد خب ــر داد.
بـــه گـــزارش ایســـنا؛ قاســـمعلی حســـنی بـــا
بی ــان اینک ــه ش ــکر از ابت ــدای س ــال چندی ــن
ب ــار ب ــا افزای ــش قیم ــت مواج ــه ش ــده اس ــت،
گفـــت :بـــه دنبـــال شـــایعه افزایـــش قیمـــت
شـــکر بـــا نـــرخ مصـــوب دولتـــی ،بـــازار آزاد
قیمـــت شـــکر را  ۱۵درصـــد افزایـــش داده و
قیمـــت آن در یـــک روز رکـــورد زد.
دبیـــر کل اتحادیـــه بنکـــداران مـــواد غذایـــی
اضافـــه کـــرد :ابتـــدای ســـال قیمـــت شـــکر
 ۶۲۰۰تومـــان بـــود کـــه بـــه  ۶۶۵۰تومـــان
رســـید و بـــا انتشـــار ایـــن خبـــر افزایـــش
قیمـــت شـــکر دولتـــی ،در بـــازار آزاد شـــکر
 ۸۰۰۰تومان ــی ب ــرای بنک ــداری ه ــا ب ــه ۹۴۰۰
تومـــان رســـیده اســـت.
ب ــه گفت ــه وی ب ــا افزای ــش قیم ــت ش ــکر ب ــه
صـــورت عمـــده قیمـــت آن بـــرای مصـــرف
کننـــده بـــا احتســـاب هزینـــه هـــای دیگـــر از
جملـــه حمـــل و نقـــل ،انبـــار داری و … قطعـــا
بیشـــتر خواهـــد شـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فـــروش شـــکر بـــا
قیمـــت  ۹۴۰۰تومـــان در بـــازار مصـــداق بـــارز
گرانفروشـــی اســـت در حالـــی کـــه قیمـــت
مص ــوب آن درب کارخان ــه ۶۶۵۰توم ــان اس ــت،
گف ــت :عل ــت افزای ــش قیم ــت ش ــکر مش ــخص
نیســـت و مســـئوالن مربوطـــه بایـــد پاســـخگو
باش ــند .اگ ــر قیم ــت گ ــذاری ش ــکر آزاد ش ــده
اس ــت قیم ــت مص ــوب ش ــکر معنای ــی ن ــدارد.
اگـــر شـــکر همچنـــان دارای قیمـــت مصـــوب
اس ــت پ ــس بایس ــتی جل ــوی ای ــن گرانفروش ــی
هـــا گرفتـــه شـــود.

اخبار

شناسایی آلودگی برنج ،شیر و
آب با نقاط کوانتومی کربنی و
تلفنهایهوشمند

آلودگیهای موجود در نمونههای جامد است،
گفت :برای این سیستم دو نوع نرم افزار تهیه
شده است و از این طریق میتوان از این دستگاه
هم برای محیطهایی با چندین یون و یا برای
محیطهایی برای سنجش میزان یک یون بهره برد.
احتسابی با اشاره به کاربردی شدن این سیستم در
کشور ،افزود :از دستاوردهای این طرح در مزارع و
استخرهای پرورش ماهی برای اندازه گیری نیترات
آب استفاده شده است ،ضمن آنکه این دستگاه
برای برآورد میزان فلزات سنگین در برنج و میزان
آنتی بیوتیک موجود در لبنیات مورد استفاده قرار
گرفته است.
به گفته وی دقت این سیستم در حد  PPmاست.
این محقق دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد:
روشهای تشخیصی بر اساس تلفنهای هوشمند
به عنوان روشهای نوین و جدید شناخته میشوند.

عرضه روزانه  ۷۰تا  ۱۰۰تن تخم
مرغ تنظیم بازاری در میادین

مدیرعامـــل اتحادیـــه مرغـــداران میهـــن از
عرضـــه  ۷۰تـــا  ۱۰۰تنـــی تخـــم مـــرغ در
 ۲۰۰واح ــد فروش ــگاهی در میادی ــن خب ــر داد
و گفـــت :قیمـــت هـــر کیلوگـــرم تخـــم مـــرغ
بـــرای مصـــرف کننـــده در ایـــن فروشـــگاهها
 ۱۷هـــزار تومـــان تعییـــن شـــده اســـت.
ب ــه گ ــزارش ایلن ــا؛ هدای ــت اهلل اصغ ــری درب ــاره
آخری ــن وضعی ــت تامی ــن و عرض ــه تخ ــم م ــرغ
در بـــازار گفـــت :اتحادیـــه مرغـــداران میهـــن
موظـــف شـــده اســـت کـــه در امـــور تامیـــن
و تنظیـــم بـــازار ورود کنـــد بـــر ایـــن اســـاس
توافقنامــهای ب ــا س ــازمان میادی ــن ب ــه امض ــاء
رس ــانده اس ــت ت ــا تخ ــم م ــرغ را ب ــه قیم ــت
مصـــوب بـــرای غرفههـــای ایـــن ســـازمان
تامیـــن کنـــد.
وی ادامـــه داد :در حـــال حاضـــر عرضـــه تخـــم

مـــرغ توســـط اتحادیـــه در همـــه میادیـــن
پایتخ ــت و میادی ــن منتخ ــب س ــازمان صم ــت
در اســـتانهای سراســـر کشـــور بـــا قیمـــت
هـــر کیلوگـــرم  ۱۷هزارتومـــان بـــرای مصـــرف
کننـــده در حـــال انجـــام اســـت.
اصغ ــری می ــزان عرض ــه روزان ــه تخ ــم م ــرغ در
ته ــران را  ۷۰ت ــا  ۱۰۰ت ــن عن ــوان ک ــرد.
وی میــزان عرضــه تخــم مــرغ بــا نــرخ مصــوب
در میادیـــن ســـایر اســـتانهـــا را بـــر اســـاس
اعـــام نیـــاز از ســـوی ســـازمانهای صنعـــت،
مع ــدن و تج ــارت ه ــر اس ــتان دانس ــت.
اصغ ــری ی ــادآور ش ــد :س ــازمانای صم ــت ه ــر
اســـتان بـــرآورد خـــود از میـــزان نیـــاز اســـتان
را بـــا توجـــه بـــه ســـرانه مصـــرف  ۱۱تـــا ۱۲
کیلوگ ــرم ب ــرای ه ــر نف ــر و جمعی ــت اس ــتانی
بدســـت میآورنـــد.
وی در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه چنـــد
درصـــد از جمعیـــت هـــر اســـتان امـــکان
دسترس ــی ب ــه تخ ــم م ــرغ ب ــا قیم ــت مص ــوب
در میادیـــن را دارنـــد ،گفـــت :آمـــار نشـــان
میدهـــد در اســـتان تهـــران  ۳۵درصـــد از
مـــردم نیـــاز خـــود را از میادیـــن میـــوه و تـــره
بـــار تامیـــن میکننـــد و ایـــن میـــزان بـــرای
تعـــادل بخشـــی بـــه قیمـــت در بـــازار درصـــد
مناســـبی اســـت.
اصغـــری دلیـــل تفـــاوت قیمـــت میادیـــن و
خـــرده فروشـــیها بـــه رغـــم عرضـــه مناســـب
تخـــم مـــرغ بـــا قیمـــت مصـــوب را ضعـــف در
نظـــارت برشـــمرد.
مدیرعام ــل اتحادی ــه مرغ ــداران میه ــن ی ــادآور
ش ــد :ه ــر چن ــد تم ــام ت ــاش اتحادی ــه تامی ــن
تخـــم مـــرغ بـــه قیمـــت مصـــوب  ۱۴هـــزار
تومـــان عرضـــه کننـــد ،امـــا قیمـــت مصـــوب
ه ــر کیلوگ ــرم تخ ــم م ــرغ ی ــک ه ــزار و ۵۰۰
توم ــان پایینت ــر از هزین ــه تم ــام ش ــده تولی ــد
بـــرای مرغـــداران اســـت.
اصغـــری قیمـــت تمـــام شـــده تولیـــد هـــر
کیلوگـــرم تخـــم مـــرغ بـــرای مرغـــداران را
بی ــش از  ۱۵ه ــزار و  ۷۰۰توم ــان اع ــام ک ــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه قیمــت تخــم مــرغ را
مدیریتــی و حاکمیتــی اســت ،افــزود :مرغــداران
بــرای ادامــه تولیــد نیــاز بــه انگیــزه دارنــد و این
انگیــزه بــا تامیــن ســود حاصــل مــی شــود تــا
وقتــی بــا قیمــت دســتوری تولیــد بــرای مرغدار
بــه زیــان یــا ســر بــه ســر باشــد ،بایــد منتظــر
کاهــش تولیــد و عرضــه باشــیم.
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محققان دانشگاه شهید بهشتی بر اساس نقاط
کوانتومی کربنی سیستمی پیاده سازی کردند که
از آن میتوان برای شناسایی آلودگیهای محیطها
آبی و همچنین محصوالت کشاورزی و لبنی
استفاده کرد.
به گزارش ایسنا؛ دکتر حمیده احتسابی ،عضو هیات
علمی دانشگاه شهید بهشتی و مجری طرح گفت:
این پروژه با عنوان “تشخیص سریع آلودگیهای
آب و محصوالت کشاورزی و محصوالت لبنی”
است که بر پایه استفاده از پیش مادههای نقاط
کوانتومی کربنی اجرایی شد.
وی با بیان اینکه این پیش مادهها از مواد طبیعی
سنتز شده است ،خاطر نشان کرد :در این طرح
دستگاه ساده و ارزان قیمتی را عرضه کردیم
که میتواند در ارزیابیهای محیط زیستی مورد
استفاده قرار گیرد.
احتسابی با اشاره به عملکرد این دستگاه توضیح
داد :نقاط کوانتومی کربنی سنتز شده در این
طرح ،دارای شدت فلورسانس هستند و در حضور
آلودگی ،شدت فلورسانس آنها افزایش و یا کاهش
مییابد و با استفاده از نرم افزاری که برای آن تهیه
شده ،میزان شدت و یا کاهش فلورسانس این مواد
در حضور آلودگیها مورد سنجش قرار میگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید
بر اینکه از این روش میتوانیم تشخیص دهیم که
نمونه مورد آزمایش آلوده است یا خیر ،یادآور شد:
با استفاده از این دستگاه میتوانیم آلودگی نیترات
در آب ،فلزات سنگین موجود در سبزیجات و یا
برنج و یا آلودگیهای آنتی بیوتیکی موجود در شیر
را شناسایی کنیم.
مجری طرح با تاکید بر اینکه این دستگاه عالوه
بر آلودگی محیطهای آبی قادر به شناسایی
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باالست و همواره وظیفه دولت و سیاست گذاران
است که این معضل و چالش اقتصادی را رفع کنند.

صــادرات زعفــران رکــورد زد/
حداکثــر نــرخ هــر کیلــو ۱۵
میلیونتومان

عضو شورای ملی زعفران از جهش صادرات زعفران
خبر داد و گفت :با استمرار روند فعلی ،صادرات
زعفران تا پایان سال رکورد میزند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی حسینی
عضو شورای ملی زعفران از جهش صادرات زعفران
خبر داد و گفت :با استمرار روند فعلی ،صادرات
زعفران تا پایان سال رکورد خواهد زد ،اما درصد آن
را نمیتوان اعالم کرد.
او با اشاره به اینکه بازار داخلی زعفران از روند
عادی برخوردار است ،افزود :در برخی ماهها ،پیک
تقاضا برای خرید زعفران به اوج خود میرسد که
ایامپایانی سال هم از این قاعده مستثنی نیست.
حسینی حداقل قیمت هر کیلو زعفران را  ۸میلیون
تومان و حداکثر  ۱۵میلیون تومان اعالم کرد.
عضو شورای ملی زعفران درباره آخرین جزئیات
خرید حمایتی زعفران بیان کرد :امسال سازمان
تعاون روستایی کمتر از  ۱۵تن زعفران خریداری
کرده که این امر به تنظیم بازار عرضه و تقاضا کمک
میکند.
این مقام مسئول ادامه داد :با توجه به آنکه ایران
بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا محسوب
میشود ،مدیریت تولید و صادرات میتواند شرایط
خوبی برای آینده بازار زعفران رقم بزند.
حسینی کاهش تعرفه صادرات به چین و هند را
یکی از راهکارهای اصلی رونق بازار برشمرد و گفت:
تعرفه صادرات زعفران به چین و هند به عنوان ۲
بازار هدف اصلی باالست و سالهاست که بر کاهش
تعرفه صادرات تاکید میکنیم ،اما مسئوالن به این
موضوع بی توجه بودهاند.
عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد:
تعرفه صادرات زعفران افغانستان به چین و هند
بسیار پایین و در حد صفر است ،اما برای ما بسیار
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باتوجه به تحریم های موجود تهیه و خرید
استارترهای لبنی تجاری جهت مصرف در
صنعت لبنیات برای کارخانه های لبنی به عنوان
یک مشکل اساسی در تهیه مواد اولیه محسوب
میشود.که تولیدکنندگان را با چالش جدی روبرو
میکندبنابراین نیاز به انتقال این دانش فنی از بخش
تحقیقاتی به بخش صنعت و تجاری سازی آن
مطرح میباشدامیدواریم با وجود چنین تفاهم نامه
هایی بین بخش تحقیقاتی و دانش بنیان با بخش
صنعت گام های مفید و موثری درجهت جهش
تولید و بهبود شرایط تولید برداشته شود.

استارترهایلبنیحلقهمفقوده
لبنیات

دانش فنی تولید استارترهای لبنی از سوی
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به واحدهای
عضو انجمن صنایع فرآوردههای لبنی منتقل
میشود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذاوکشاورزی
به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،این
پژوهشگاه درزمینه انتقال فناوری و تجاریسازی
استارترهای مورد نیاز صنایع لبنی تفاهمنامه ای با
انجمن صنایع فرآوردههای لبنی منعقد کرده است.
محمدامینحجازیرئیسپژوهشکدهبیوتکنولوژی
صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در
این باره گفت :مدت این تفاهمنامه پنج سال است.
که با توافق طرفین قابل تمدید است.
این تفاهم نامه به امضای دکتر خوش خلق سیما،
رئیس پژوهشگاه و دکتر میراسالم تیموری ،رئیس
انجمن صنایع فرآوردههای لبنی رسیده است.
وی با اشاره به این که استارترها در تولید محصوالت
لبنی تخمیری از جمله پروبیوتیکها مورد استفاده
قرار میگیرند ،خاطرنشان کرد :استفاده از این
میکروارگانیسم های تخمیری جهت تهیه و تولید
فرآورده های لبنی پیشینه ای تاریخی دارد که با
گذشت زمان و پیشرفت علم ،تولید مرغوب ترین
محصوالت لبنی را که می توانند بر سالمت مصرف
کننده تاثیر مستقیم داشته باشند ،میسر کرده
است.
دکتر حجازی افزود :محصوالت لبنی سنتی ما،
منابع با ارزشی جهت جداسازی باکتری های
پروبیوتیک هستند که افزودن این نوع باکتری
ها به عنوان استارتر به پنیر و ماست های صنعتی
این امکان را فراهم می کند که محصوالت لبنی با
ویژگی های مطلوبی به بازار عرضه شود.

یــک مقــام مســئول:ورود
قارچهــای ســمی بــه بــازار
کذب است

معاون مدیرکل دفتر امور گلخانهها و گیاهان زینتی
و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت:
ورود قارچهای سمی به بازار در این فصل حقیقت
ندارد و تاکنون گزارشی در این خصوص نداشتهایم.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی«،الهام فتاحیفر»
درباره انتشار اخباری در شبکه های مجازی مبنی
بر ورود قارچهای سمی به بازار و ایجاد نگرانیهایی
برای مردم ،افزود :انتشار اخباری مبنی بر ورود
قارچ سمی به بازار مربوط به خبر سالهای  ۹۷تا
 ۹۸است که درخصوص برداشت قارچهای سمی
از طبیعت ،مراتع و جنگلها بود و هیچ ارتباطی
با قارچهای خوراکی پرورشی و نیز مقطع زمانی
کنونی ندارد.
وی با بیان اینکه اکنون فصل برداشت قارچ های
طبیعی و جنگلی نیست ،اظهار داشت :فصل رویش
و برداشت قارچ های طبیعی مربوط به اسفندماه تا
خردادماه و همچنین مهر و آبان ماه هر سال است.
معاون مدیرکل دفتر امور گلخانه ها وگیاهان زینتی
و قارچ های خوراکی تصریح کرد :تاکنون مواردی
درخصوص عرضه قارچهای وحشی و صدمات
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برخی نقاط کشور روبرو شدیم و نزدیک به ۶۰۰
نفر از هموطنان در ان زمان راهی بیمارستان شدند.
کارشناسان معتقدند :هیچ تفاوتی بین قارچ های
سمی و خوراکی وجود ندارد و تفاوت آنها برای یک
قارچ شناس ،بهراحتی قابل تشخیص نیست.

معاون سازمان توسعه تجارت:
تعرفه صادرات میگو و خرما به
کشورهای اوراسیا کاهش یافت

معــاون توســعه بازارهــای صادراتــی ســازمان
توســعه تجــارت گفــت :تعرفــه صــادرات میگــو و
خرمــا بــه کشــورهای اوراســیا کاهــش یافتــه و
ایــن مهــم بــرای بــازار کشــوری ماننــد روســیه
بــه عنــوان وارد کننــده  ۴۰میلیــارد دالر مــواد
غذایــی حائــز اهمیــت اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و
کشــاورزی ،مجتبــی موســویان ریــزی در
کارگــروه صــادرات غیرنفتــی اســتان بوشــهر
افــزود :در ســازمان توســعه تجــارت برنامههــای
مختلفــی از جملــه کاهــش هزینههــای حضــور
در بازارهــای هــدف از طریــق انعقــاد موافقــت
نامههــای تجــارت ترجیحــی ماننــد نمونــه ایجاد
شــده برای کشــورهای اوراســیا شــامل بــاروس،
روســیه ،قزاقســتان و قرقیزســتان و ارمنستان در
راســتای حمایــت از صــادرات انجــام شــده اســت.
وی بیــان کــرد :همچنیــن انتخــاب رایــزن
بازرگانــی بــرای کشــورهای هــدف صــادرات و
کمــک بــه بســتهبندی و بندینــگ خرمــا و میگو
از دیگــر اقدامهــای صــورت گرفتــه بــرای بهبــود
صــادرات ایــن محصــوالت اســت.
موســویان ریــزی ادامــه داد :توســعه
زیرســاختهای صادراتــی در گذرگاههــای
مــرزی اعــم از خشــکی و دریایــی از دیگــر
اقدامهــای صــورت گرفتــه بــرای صــادرات
محصــوالت مختلــف از جملــه خرمــا و میگــو بــه
کشــورهای همســایه اســت.

وی یادآورشــد :باتوجــه بــه اینکــه بیــش از ۶۰
درصــد صــادرات بــه کشــورهای همســایه اســت
میطلبــد توســعه زیرســاختهای صادراتــی در
گذرگاههــای مــرزی همــواره مــورد توجــه باشــد.
موســویان ریــز ادامــه داد :عــاوه بــر کمکهــای
آموزشــی بــه صادرکننــدگان ،چنانچــه آنهــا
بخواهنــد در خــارج از کشــور دفترهــای
مرکزهــای تجــاری ایجــاد کننــد براســاس
شــیوهنامه بخشــی از هزینــه اجــاره آنهــا توســط
ســازمان توســعه تجــارت پرداخــت مــیشــود
کــه ایــن مهــم ملــزم بــه تصویــب در کمیتــه
مربوطــه اســت.
معــاون توســعه بازارهــای صادراتــی ســازمان
توســعه تجــارت گفــت :ظرفیــت پنــج میلیــارد
دالری صــادرات اســتان بوشــهر ضــرورت توجــه
ویــژهای بــه ایــن اســتان را دوچنــدان کــرده
اســت .
وی عنــوان کــرد :اتــاق بازرگانــی بنــدر بوشــهر
بــا بیــش از یکهــزار عضــو در واقــع لشــکر
صادرکننــدگان معتبــر و بــاالی یــک میلیــون
دالر کشــور اســت.
موس ــویان ری ــز گف ــت :در ای ــن راس ــتا برنام ــه
مناســـب بـــرای حمایـــت از صادرکننـــدگان
تســـهیل تجـــارت و صـــادرات ،توســـعه
تها
زیرســـاختها ،کمـــک بـــه بدنـــه شـــرک 
و برداشـــتن موانـــع فـــراروی ایفـــای تعهـــدات
ارزی اســـت.
وی ادام ــه داد :همچنی ــن بای ــد ب ــرای اس ــتانی
مانن ــد بوش ــهر دفت ــر خدم ــات صادرات ــی و ی ــا
دفت ــر مرک ــز تج ــاری بوش ــهر در مس ــکو ایج ــاد
شـــود تـــا بتوانـــد ظرفیـــت هـــای صادراتـــی
اســـتان بـــه کشـــور ظرفیـــتداری ماننـــد
روســـیه را افزایـــش داد.
موســویان ریــز اظهارداشــت :ســه گــروه از
محصــوالت اســتان بوشــهر شــامل پتروشــیمی،
آبزیــان و محصــول کشــاورزی در گروههــای
چهارگانــه صادراتــی ایــران بــه روســیه قــرار دارد.
معــاون توســعه بازارهــای صادراتــی ســازمان
توســعه تجــارت اظهــار داشــت :چنانچــه
بوشــهریها خودشــان بــدون واســطه در بــازار
روســیه حضــور داشــته باشــند میتواننــد از
ظرفیــت بــازار آن بــرای صــادرات محصــوالت
تولیــدی اســتان بخوبــی اســتفاده کننــد چراکــه
از لحــاظ بانکــی نیــز بهتریــن نــوع همــکاری بــا
ایــران دارنــد.
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انسانی آن در استان ها نیز گزارش نشده است.
فتاحی فر گفت :آنچه که اکنون در کشور تولید و به
بازار عرضه می شود ،قارچ های دکمه ای خوراکی
است که در واحدهای پرورش قارچ خوراکی
تولید می شوند ،بنابراین تولید و عرضه قارچ های
خوراکی ،هیچ ارتباطی با قارچ های سمی عرصه
های طبیعی ندارد.
وی افزود :عرضه قارچ های دکمه ای خوراکی به
شکل بسته بندی و فله ای منعی برای خرید و
فروش ندارد و مردم بدون هیچ گونه نگرانی می
توانند از این نوع کاال خریدرای و مصرف کنند.
معاون مدیرکل دفتر امور گلخانه ها وگیاهان
زینتی و قارچ های خوراکی خاطرنشانکرد :مردم
میتوانند قارچهای خوراکی مورد نیاز خود را به
شکل بسته بندی و فله ای از فروشگاه ها و میادین
میوه و تره بار خریداری کنند.
وی به شهروندان توصیه کرد :برای مصرف
محصوالت قارچ خوراکی بهتر است از محصوالت
بسته بندی دارای برچسب خریداری کنند تا در
صورت هر گونه مشکل کاال قابلیت ردیابی داشته
باشد.
فتاحیفر از مردم خواست در فصل رویش قارچهای
خوردو و وحشی در طبیعت ،از برداشت و مصرف
قارچ های خودرو و وحشی در رویشگاه های
طبیعی (جنگل ها ،دشت ها و ارتفاعات) و خرید
این نوع قارچ ها از دست فروشان و مکان های
غیرمعتبر خودداری کنند.
براساس این گزارش ،طبق آخرین آمار سال  ۹۷به
دلیل افزایش میزان بارندگی ها و رویش قارچ های
سمی در عرصه های طبیعی ،بیش از یکهزار نفر
ن غربی کشور به دلیل مصرف این نوع
در پنج استا 
قارچ مسموم و راهی بیمارستان شدند که بیش از
 ۱۵نفر از آنان جان باختند که نخستین نمونه این
قارچ ها از کرمانشاه و آخرین آنها از کهگیلویه و
بویراحمد جمع آوری شد.
تاکنون بیش از یکهزار گونه قارچ کالهکدار و
چتری شناسایی شده که  ۵۰گونه قارچ سمی در
ایران رشد می کنند که چهار گونه آن مرگبار است.
بررسی نمونه قارچهای مصرفی مربوط به بیماران
مسموم نشان می دهد یک نوع از آنها ،قارچ سمی
و کشنده با عوارض کبدی   �Lepiota brun
 neioncarnataبود و دو نوع قارچ سمی و
غیرکشنده  Hypholoma fascicalareو
 Coprinopsis atram entariaنیز موجب
مسمومیت افراد شده بود.
سال  ۸۵نیز با طغیان رویش قارچ های سمی در
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

بــازار محصــوالت پروتئینــی با
مصوبــه و دســتور مدیریــت
نمیشود

مدیرعامل یک شرکت تولید لبنیات در اراک
گفت :با مصوبه و دستور نمی توان بازار محصوالت
پروتئینی و قیمت های آن را مدیریت کرد چراکه
قیمت ها متاثر از عرضه و تقاضاست.
به گزارش ایسنا؛ حامد امینی در خصوص وضعیت
تولید و قیمت لبنیات با بیان اینکه صنایع غذایی
کشور متاثر از نرخ دالر است ،افزود :صنایع غذایی
کشور از جمله صنعت لبنیات ارتباط مستقیمی با
نرخ ترجیحی ارز  ۴۲۰۰تومانی دارد و متاسفانه این
امر ایرادات و مشکالتی را رقم زده است.
وی تصریح کرد :برنامه ریزی و مدیریت جامعی
در خصوص تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی و ورود
نهاده های دامی و تبدیل آن به پروتئین مانند مرغ،
گوشت و شیرخام از سوی وزارت جهاد کشاورزی
وجود ندارد و ساماندهی درستی در این حوزه
صورت نگرفته و انتقادات شدیدی نسبت به این
اوضاع مطرح است.
امینی با بیان اینکه ساالنه بین  ۴تا  ۵میلیارد دالر
ارز  ۴۲۰۰تومانی به نهاده های دامی تخصیص می
یابد تا مردم پروتئین ارزان مصرف کنند ،گفت :در
حال حاضر مابهالتفاوت ارز  ۴۲۰۰تومانی با ارز آزاد
که مبلغی بالغ بر  ۱۵۰هزار میلیارد تومان است را
دولت متقبل شده و یارانه پرداخت می شود تا مردم
پروتئین ارزان در اختیار داشته باشند ،اما در واقع
این هدف در شرایط موجود محقق نشده است.
وی تاکید کرد :هر کیلوگرم شیر خام امروز به
قیمت  ۵هزار تومان از دامدار خریداری می شود و
وضعیت گوشت و تخم مرغ هم که مشخص است،
درخواست فعاالن صنعت لبنیات این است که اگر
قرار است مدیریتی اعمال نشود ،ارز  ۴۲۰۰تومانی
را حذف کنند و هزینه نابجا روی دوش کشور
گذاشته نشود و یارانه مستقیم به مردم داده شود.
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28

بهمن ماه 99

شماره  28دوره جدید ()133

مدیرعامل شرکت صال با اشاره به اینکه در شرایط
کنونی این یارانه درگیر رانت شده است ،گفت:
گروهی در حال استفاده از این رانت هستند و
به دولت هم اجازه نمی دهند که تصمیم درست
بگیرد .دولت قیمت هر کیلوگرم شیر خام را ۴۱۵۰
تومان مصوب می کند ،اما امروز کیلویی  ۵هزار
تومان خریداری می کنیم و این شرایط و قیمت
گذاری در واقع متاثر از بازار است نه تصمیمات
دولت و ستاد تنظیم بازار کشور.
وی تصریح کرد :متاسفانه عملکرد و قیمت گذاری
ستاد تنظیم بازار تاثیر آنچنانی بر کاهش و کنترل
قیمت ها ندارد چراکه بازار متاثر از عرضه و
تقاضاست و اگر عرضه زیاد شود قطعا کاهش قیمت
خواهیم داشت در غیر این صورت حوزه پروتئین
کشور با دستور و جلسه مدیریت نمی شود.
امینی در خصوص افزایش قیمت لبنیات بیان کرد:
شرکت صال تحت نظارت سازمان تعزیرات قرار دارد
و طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار قیمت ها افزایش
یافته است.

کشور

ســهم  ۱۰درصــدی زنجیــره
صنایــع غذایــی از کل صنایــع

مع ــاون ام ــور صنای ــع وزارت صم ــت از برنام ــه
ای ــن وزارتخان ــه ب ــرای تدوی ــن س ــند راهب ــردی
توســـعه و تکمیـــل زنجیـــره تامیـــن صنعـــت
غذایـــی کشـــور بـــا همـــکاری تشـــکل هـــای
تخصصـــی وپیشکســـوتان ایـــن صنعـــت خبـــر
داد.
بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری صنعـــت غـــذا
و کشـــاورزی ،از وزارت صمـــت ،مهـــدی
صادقینیارکــی درنشســت مشــترک بــا تشــکل
هـــای تخصصـــی صنایـــع غذایـــی افـــزود :بـــه
دنبـــال تهیـــه و تدویـــن یـــک ســـند بـــرای
توس ــعه و تکمی ــل زنجی ــره تامی ــن در صنع ــت
غذایـــی هســـتیم.

اخبار

مع ــاون ام ــور صنای ــع وزارت صم ــت ادام ــه داد:
صنعـــت غـــذا بـــا محصوالتـــی بـــه ارزش ۲۵۰
هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــرآورد میشـــود کـــه
 ۱۰درص ــد از ارزش تولی ــد کل صنای ــع کش ــور
اس ــت.
وی ادام ــه داد ۸۷۰۰ :واح ــد تولی ــدی در کش ــور
در ایـــن صنعـــت در حـــال فعالیـــت هســـتند
کـــه  ۳۷۰هـــزار شـــغل ایجـــاد شـــده اســـت.
صـــادرات  ۲میلیـــون تـــن محصـــول فـــرآوری
شـــده در زنجیـــره صنایـــع غذایـــی ارزشـــی
مع ــادل ح ــدود س ــه میلی ــارد دالر در س ــنوات
مختلـــف دارد.
معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت اضافــه کــرد:
الزم اس ــت ،ش ــرکتهای مدیری ــت زنجی ــره ب ــا
ه ــدف حداکث ــر س ــازی زنجی ــره ارزش توس ــط
ش ــرکت ه ــای معتب ــر پیش ــران صنای ــع غذای ــی
تش ــکیلش ــوند ک ــه از مرحل ــه کش ــت و م ــواد
اولی ــه ت ــا رس ــیدن ب ــه دس ــت مش ــتری کار را
انجـــام میدهنـــد.
معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت افــزود:
جلوگیــری از اتــاف منابــع در طــول ایــن
زنجیــره و تنظیــم بــازار بــه صــورت سیســتمی
و همچنیــن تطابــق بــا فنــآوری روز آمــد در ایــن
جلســات راهبــردی مــد نظــر اســت.
وی گفــت  :مدیریــت ترکیــب بهینــه محصــول
و تنظیــم قیمــت در محصــوالت پرمصــرف،
خروجیهــای اســت کــه بــرای مــدل زنجیــره
تامیــن صنایــع غذایــی ترســیم خواهــد شــد.
صادقینیارکــی بــا اشــاره بــه بهــره منــدی از
نظــرات خبــرگان ایــن صنعــت ادامــه داد :باهــم
بــزرگ شــدن بایــد بــه یــک فرهنــگ غالــب در
زنجیــره صنعــت غذایــی تبدیــل شــود.
گفتنـــی اســـت در نشســـتی بـــا حضـــور علـــی
آقامحمـــدی «رییـــس گـــروه اقتصـــادی
دفت ــر مق ــام معظ ــم رهب ــری و عض ــو مجم ــع
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام» ،تشـــکلها و
انجمنهـــای تخصصـــی صنایـــع غذایـــی و
تعـــدادی از صاحبـــان ایـــن صنعـــت برگـــزار
شــد ،وضعیــت زنجیــره صنعــت غذایــی کشــور
بررســـی شـــد.
در این نشسـت که برخی از صنعتگران بزرگ این
صنعـت راهبردی و نمایندگانـی از بانک مرکزی و
وزارت جهادکشـاورزی حضور داشـتند  ،هریک از
حاضریـن نیز به بیـان نظـرات و دیدگاههای خود
در خصوص تهیه و تدوین سـند تکمیل و توسـعه
زنجیره تامین صنایـع غذایی پرداختند.

اخبار

دبیر انجمن وارد کنندگان
برنج :ضرورت واردات ۷۰۰
هزار تن برنج طی  ۴ماه آینده

خریــد آنالیــن زعفــران از
کشاورزان قائنات

ب ــا توس ــعه ارتباط ــات در شهرس ــتان قائن ــات
خراســـان جنوبـــی کشـــاورزان روســـتای
رومســـی ،مـــی تواننـــد بـــه صـــورت آنالیـــن
بـــا خریـــداران ارتباطـــات داشـــته باشـــند و
بـــدون واســـطه محصـــول زعفـــران خـــود را
بـــه دســـت خریـــداران برســـانند.
بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری صنعـــت غـــذا
و کشـــاورزی ،از وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری
اطالع ــات ،س ــی و پنجمی ــن قس ــمت از س ــری
ویدئوهـــای «ایـــران هوشـــمند» بـــه رونـــق
کســـبوکار در روســـتای رومســـی اســـتان
خراســـان جنوبـــی بـــهواســـطه توســـعه
ارتباطـــات روســـتایی را مـــورد بررســـی قـــرار
داده اســـت.
کشـــاورزان قائناتـــی بـــه مـــدد توســـعه
ارتباطـــات و دسترســـی بـــه اینترنـــت حـــاال
مـــی تواننـــد بـــه هـــر نقطـــه از جهـــان
دسترس ــی داش ــته باش ــند و محص ــوالت خ ــود
را عرضـــه کننـــد.
توســعه ارتباطــات روســتایی ،منجــر بــه رونــق
ب و کار و اش ــتغالزایی ،افزای ــش س ــطح
کســ 
کیفیــت زندگــی ،توقــف مهاجــرت از روســتاها
و حت ــی آغ ــاز رون ــد مهاج ــرت معک ــوس ب ــه
ای ــن روس ــتا ش ــده اس ــت.
امـــروز بـــه کمـــک توســـعه ارتباطـــات و
دسترســـی بـــه اینترنـــت پرســـرعت ،ضمـــن
برقـــراری عدالـــت ارتباطـــی در مناطـــق
کمتـــر توســـعه یافتـــه ،روســـتاییان مـــی
تواننـــد محصـــوالت کشـــاورزی خـــود را بـــا
ح ــذف واس ــطه ه ــا ،ب ــه قیم ــت واقع ــی ب ــه
دســـت مصـــرف کننـــده برســـانند.

مدی ــرکل دفت ــر مق ــررات ص ــادرات
و واردات :عرضـــه و قیمـــت رب
گوجهفرنگی کنترل و رصد میشود
مدیـــرکل دفتـــر مقـــررات صـــادرات و واردات
صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت گفـــت :عرضـــه،
تقاضـــا و قیمـــت رب گوجهفرنگـــی کنتـــرل
و رصـــد میشـــود و بـــر همیـــن اســـاس
صـــادرات آن تـــا پایـــان دی مـــاه بالمانـــع
اســـت.
بـــه گـــزارش ایرنـــا؛ بـــر اســـاس تصمیـــم
ســـتاد تنظیـــم بـــازار ،صـــادرات رب
گوجهفرنگـــی در بســـتهبندی و احجـــام
مختلـــف بـــا رعایـــت ضوابـــط و مقـــررات
ص ــادرات و واردات ت ــا پای ــان دیم ــاه بالمان ــع
اســـت.
ســـعید عباســـپور در ایـــن ارتبـــاط تصریـــح
ک ــرد :ای ــن تصمی ــم در چارچ ــوب تس ــهیل و
کم ــک ب ــه ادام ــه رون ــد تولی ــدات داخل ــی و
فعالی ــت کارخانج ــات صنای ــع تبدیل ــی ب ــوده
کـــه در نامـــهای بـــه گمـــرک اعـــام شـــده
اســـت و میـــزان عرضـــه و تقاضـــا و قیمـــت
رب گوجـــه فرنگـــی مـــورد کنتـــرل و رصـــد
قـــرار میگیـــرد.
تمدی ــد مهل ــت ص ــادرات رب گوج ــه فرنگ ــی
قبـــا تـــا پایـــان آذرمـــاه در نامـــه ای بـــه
گم ــرک اع ــام ش ــده ب ــود ک ــه ای ــن مهل ــت
تـــا پایـــان دیمـــاه جـــاری تمدیـــد شـــد.
آمارهـــای ســـالیانه گویـــای آن اســـت کـــه
بیـــش از  ۶میلیـــون و  ۲۰۰هـــزار تـــن
گوجهفرنگـــی در ســـطح  ۱۳۰هـــزار هکتـــار
در اراضـــی کشـــاورزی کشـــور تولیـــد و بـــه
بـــازار عرضـــه میشـــود کـــه بخشـــی از
ایـــن محصـــول نیـــز بـــه بازارهـــای هـــدف و
کشـــورهای همســـایه صـــادر میشـــود.
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دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت :با توجه به ایام
پایانی سال ،حداقل  ۷۰۰هزار تن برنج برای کسری
نیاز طی  ۴ماه آینده باید وارد کشور شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح کشاورز
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه
در دنیا برنجهای مختلفی تولید میشوند ،اظهار
کرد :بنابر آمار  ۱۲۰میلیون تن برنج در دنیا تولید
میشود و این طور نیست که تمامی برنجها کیفی
و درجه یک باشند.
او از ورود برنجهای پرمحصول ظرف ماههای آینده
خبر داد و گفت :با توجه به آنکه قیمت برنج هندی
و پاکستانی به ارقا م پرمحصول ایرانی نزدیک است،
از این رو خانوارها برای خرید برنج ایرانی تقاضای
بیشتری دارند.
کشاورز ادامه داد :با توجه به ایامپایانی سال و گرانی
برنج خارجی نیاز است که تا  ۴ماه آینده حداقل
کسری  ۷۰۰هزار تنی برنج از طریق واردات ارقام
پرمحصول جبران شود.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج از کاهش ۵۰
درصدی واردات برنج خبر داد و گفت :با توجه به
واردات برنج با ارز نیما و کاهش تقاضا برای خرید
ناشی از مشکالت معیشتی ،میزان واردات نسبت به
سال قبل افت محسوسی داشته است که هر چه
سریعتر در این خصوص باید تمهیداتی اندیشیده
شود ،در غیر این صورت با خطر حذف برنج از سفره
خانوارها روبهرو خواهیم بود.
کشاورز در پایان قیمت هر کیلو برنج هندی و
پاکستانی را باالی  ۲۰هزار تومان اعالم کرد و
گفت :با واردات برنج پرمحصول در ایام کرونا دیگر
نگران افزایش تقاضا نیستیم.
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رئیسهیئتمدیرهانجمنموادافزودنیصنایعغذایی:
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رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی بیژن:

دولت هادی و ناظر بر
حسنانجامکارهاباشد

صنایعغذاییمنهایبخشخصوصییعنی
مرگصنایعغذاییوحذفپویاییاینصنعت

پرویـز جهانگیـری گفـت :برای بقـا باید یـک تجدیـد نظر کلـی در جهت
تغییری اساسـی در سیسـتم دولتی داشـته باشـیم.
به گـزارش کارآفرینـی و صنعت غـذا ،رئیس هیئـت مدیره انجمـن مواد
افزودنـی صنایـع غذایـی در پاسـخ به سـوال خبرنـگار مـا مبنی بـر اینکه؛
کارآفرینـان تـا چه حـد در شـرایط سـخت تحریمی کشـور توانسـتهاند به
اهـداف مختلـف کشـور از جملـه اقتصـاد مقاومتـی و رونـق تولیـد کمـک
کننـد و در ایـن زمینـه ارگان هـای دولتـی در ایـن مسـیر چـه حمایتی از
تولیدکننـدگان داشـته انـد؟ گفت :متاسـفانه شـرایط موجـود را چنـان بر
تولیـد کنندگان تحمیـل نموده انـد که تولید کننـدگان فرامـوش کرده اند
کـه تولید کننـده هسـتند و در مقابل جامعـه به نـام تولید کننـده وظایفی
در برابـر تامین سلامت مـردم دارند.
دکتـر جهانگیـری ادامـه داد :تولیـد کننـدگان عاملـی شـده انـد بـرای
نگهبانـی از قوانین نـا کارآمد مالیاتـی و در عین حال کارمنـدان بی جیره و
مواجـب اخذ مالیـات های ناحق جهت سـازمان امـور مالیاتی از شـرکتهای
درمانـده و رو بـه مـوت خودشـان که سـالها با خـون دل آنهـا را بـه قیمت
زیـان هـای وارد بـه خـود حفظ کـرده اند.
وی افـزود :کارآفرینـان در ورطـه قوانیـن ضـد کار کـه همـواره کارگـر و
کارفرمـا از اجـرای آن ناراضـی بـوده انـد غوطـه ور هسـتند و در حفظ این
قانون ضد کار کوشـا بـوده اند و شـاهد نارضایتـی های طرفین هسـتند که
هر طـرف مقابل خـود را بمثابه دشـمن نگاه مـی کنند و در البلای قوانین
غیـر عقالنـی آن سـر در گم می باشـند.
دکتر جهانگیـری گفت :در شـرایط موجـود اقتصادی و فشـار همه جانبه
بخش دولتـی به بخـش خصوصی آیا مـی تـوان از مدیران انتظار پیشـرفت
و توسـعه کار داشـت و با آنان از توسـعه و پیشـرفت سـخن به میان آورد.
رئیـس هیئـت مدیـره گـروه صنعتـی پـارس اسـتا خاطر نشـان کـرد :ما
بـرای بقا باید یـک تجدید نظـر کلی در جهت تغییری اساسـی در سیسـتم
دولتـی داشـته باشـیم و امـور را به بخـش خصوصی واگـذار کنیـم و دولت
مانند سـایر کشـورهای پیشـرفته هادی و ناظر بر حسـن انجام کارها باشد.
جهانگیـری در پایـان گفت :ما هیچ کمکـی از طرف دولـت دریافت نکرده
ایـم جـز مزاحمت و صـدور بخشـنامه های دسـت و پا گیـر که مانـع تولید
بـوده اند.
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حسین مصطفی زاده خویی گفت :بخش خصوصی در دنیای امروز موتور پیشران
توسعه به حساب میآید و کمتر کسی در اهمیت و جایگاه آن تردید دارد ،حتی
طرفداران اقتصاد دولتی نیز اذعان دارند بدون بخش خصوصی نمیتوان نیازهای
امروز جامعه را مرتفع کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی بیژن
در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر نقش بخش خصوصی در توسعه،اشتغال و
رونق اقتصادی کشورو صنعت غذای کشور گفت :بخش خصوصی در دنیای امروز
موتور پیشران توسعه به حساب میآید و کمتر کسی در اهمیت و جایگاه آن تردید
دارد ،حتی طرفداران اقتصاد دولتی نیز اذعان دارند بدون بخش خصوصی نمیتوان
نیازهای امروز جامعه را مرتفع کرد .بدیهی است این بخش ،در صنایع غذایی هم نقش
بسزایی ایفا میکند و همانطور که در حالت کالن گفته شد ،صنایع غذایی منهای
بخش خصوصی یعنی مرگ صنایع غذایی و حذف پویایی این صنعت.
مصطفی زاده افزود  :با نگاهی کمی و کیفی و به پشتوانه آمارهای موجود و رسمی
میتوان دریافت بار تامین مایحتاج سفره مردم بر عهده بخش خصوصی صنایع
غذایی کشور است و اگر تالشگران و سربازان تولید این بخش که غالبا در شرکتهای
خصوصی متمرکز هستند ،نبودند و یا در مراکز دولتی بودند ،چرخ صنعت غذا
نمیچرخید و بینیاز از توضیح است که نچرخیدن صنایع غذایی مساوی است با
یک فاجعه ملی .بنابراین اگر امروز جامعه درگیر قحطی عمومی نشده است ،مطمئن
باشید بخش عمدهای از این مسئولیت به عهده شرکتهای خصوصی صنایع غذایی
بوده است.
این کارآفرین برجسته کشور افزود :فکر میکنم همین مساله روشنگر اهمیت
شرکتهای خصوصی صنایع غذایی باشد و کفایت کند ،گرچه میتوان دالیل و علل
متعدد دیگری افزود به نقش خطیر شرکتهای خصوصی صنایع غذایی.
رئیس هیئت مدیره صنایع غذایی بیژن ادامه داد :اما بگذارید در پایان یک مورد
مسجل دیگر را بیافزایم و آن خالقیت و نوآوری بخش خصوصی در صنایع غذایی است.
یکی از دالیل برتری بخش خصوصی به بخش دولتی در صنعت غذا ،دغدغه نوآوری،
بهروز بودن و پیشرو بودن است ،چراکه فقدان این دغدغه در بخش خصوصی مساوی
به محاق رفتن و حذف اجباری از گردونه رقابت ،مسالهای که در بخش دولتی اساسا
بالموضوع است .تاکید میکنم این کلیدواژه “رقابت” است که بخش خصوصی را نسبت
به بخش دولتی در صنایع غذایی برتری داده است .مفهومی که در بخش خصوصی
همچون اکسیژن است و در بخش دولتی همچون چرخ پنجم گاری.
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صادرکنندگان نمونه
صنایع غذایی سال  ۱۳۹۸معرفی شدند
در روز ملـــی صـــادرات شـــرکت عالیفـــرد،
کشـــت وصنعـــت رژیـــن تـــاک ،ســـتاره نـــادی
و شـــرکت زعفـــران ویرامـــان بـــه عنـــوان
صادرکنن ــدگان نمون ــه کش ــوری م ــورد تقدی ــر
قـــرار گرفتنـــد.
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا
در بیســـت وچهارمیـــن مراســـم روز ملـــی
صـــادرات کـــه روز دوشـــنبه  ۲۲دیمـــاه در
ســـاختمان اتـــاق ایـــران بـــا حضـــور معـــاون
اول رئیسجمهـــور ،وزیـــر صنعـــت ،معـــدن
و تجـــارت ،نماینـــدگان مجلـــس ،رئیـــس و
اعض ــای هی ــات رئیس ــه ات ــاق ای ــران و فع ــاالن
بخـــش خصوصـــی در ســـاختمان اتـــاق ایـــران
برگـــزار شـــد ۵۶ ،صادرکننـــده برتـــر ســـال
 ۱۳۹۸بـــا اهـــدای تندیـــس و لـــوح مـــورد
تقدیـــر قـــرار گرفتنـــد.
ایـــن مراســـم بـــا حضـــور مســـئوالن ارشـــد

اجرای ــی کش ــور ازجمل ــه وزی ــر صنع ــت ،مع ــدن
و تجــارت و معاونــان او و صادرکننــدگان نمونــه
و ممتـــاز ،بـــا رعایـــت کامـــل پروتکلهـــای
بهداشـــتی برگـــزار شـــد.
از میـــان  ۵۶صادرکننـــده برتـــر ،بـــه یـــک
شـــرکت مـــدال افتخـــار صـــادرات ،بـــه ۸
ش ــرکت تندی ــس صادرکنن ــده ممت ــاز مل ــی و
ب ــه  ۴۷ش ــرکت تندی ــس صادرکنن ــده نمون ــه
ملـــی اهـــدا شـــد .از بیـــن منتخبـــان۱۰ ،
شـــرکت در حـــوزه صـــادرات صنایـــع غذایـــی،
 ۷ش ــرکت در ح ــوزه ص ــادرات خدم ــات فن ــی
و مهندس ــی و  ۳۹ش ــرکت در ح ــوزه ص ــادرات
محصـــوالت صنعتـــی و معدنـــی هســـتند.
همچنیـــن شـــرکت بازرگانـــی صنایـــع شـــیر
ای ــران (پ ــگاه) و ش ــرکت ش ــکوه بن ــاب (تولی ــد
و صـــادرات انـــواع کشـــمش) بـــه عنـــوان
شـــرکت هـــای صادرکننـــده ممتـــاز انتخـــاب

شـــدند.
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا،
عالیفـــرد بـــا مدیریـــت فردیـــن عالـــی زاد،
کشـــت وصنعـــت رژیـــن تـــاک (صنایـــع
تبدیل ــی) ب ــا مدیری ــت س ــید مظف ــر عب ــداهلل،
ســـتاره نـــادی (آرد ونـــان وماکارونـــی) بـــا
مدیری ــت مه ــدی پاکدام ــن الهیج ــی ،س ــرد
خان ــه وم ــواد غذای ــی آری ــا س ــام(میوه وت ــره
بـــار) بـــا مدیریـــت عبدالرحمـــن ارجمنـــدی،
ایلیـــا گســـتر ســـیرجان (پســـته ومغـــز
پســـته) بـــا مدیریـــت علـــی پـــور جعفـــری،
آب ــزی گوهرن ــاب مطاف(محص ــوالت ش ــیالت)
بـــا مدیریـــت اســـماعیل مومنـــی ،نگیـــن
عس ــل هرن ــد ب ــا مدیری ــت محمدرض ــا واع ــظ
شوشـــتری ،شـــرکت زعفـــران ویرامـــان بـــا
مدیریـــت محمدرضـــا میســـمی بـــه عنـــوان
صادرکننـــدگان نمونـــه انتخـــاب شـــدند.
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واغیناک قازاریان،
چهره ماندگار صنعت غذا و
بنیانگذار شرکت رباط
درگذشت
دکتـر واغینـاک قازاریـان رئیـس هیئـت مدیـره و
بنیانگذار شـرکت فرآورده های گوشـتی ربـاط در ۹۵
سـالگی دارفانـی را وداع گفـت
به گـزارش کارآفرینـی و صنعت غـذا  ،دکتر واغیناک
قازاریـان متولـد  ۱۳۰۴از اراک اسـت و دارای مـدرک
دکتـرای دامپزشـکی بود از سـوابق ایشـان مـی توان
به فعالیت در سـازمان دامپـروری وزارت کشـاورزی،
رئیـس اداره اصلاح نـژاد و بهبـود شـیر ،همـکاری با
آرزومـان ،احـداث کارخانـه فـرآورده هـای گوشـتی
ربـاط اشـاره کرد.
وی سـه سـالگی را پشت سـر گذاشـته بود که همراه
خانواده به تهران آمد .بعد از اخذ دیپلم وارد دانشـکده
علوم دانشـگاه تهران شد و رشته شـیمی را خواند .اما
سـال دوم انصـراف داد و به دانشـکده دامپزشـکی راه
پیدا کـرد .سـال  ۱۳۳۴دکترای خـود را گرفت.
سـازمان دامپروری وزارت کشـاورزی او را جذب کرد.
چنـد مـاه در امـور مالـی و اداری کارآمـوز بـود که به
عنـوان رئیـس دامپـروری اسـتان خوزسـتان عـازم
اهواز شـد ،عالوه بر حـوزه مأموریتش ،ایسـتگاه های
دامپروری اسـتان لرسـتان را هم سرپرسـتی میکرد.
ایـن مأموریـت سـه سـاله بـه طـول انجامیـد .وی به
تهـران انتقـال یافت و حکم سرپرسـتی پـروژه بزرگ
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نخسـتین جوجهکشـی صنعتـی را دریافت کـرد .در
این واحـد تعداد  ۳۸دسـتگاه ماشـین جوجه کشـی
نصب شـد .در هفتـه  ۳۴۸هزار قطعـه جوجه تحویل
خریداران می-داد .یک سـال از اجـرای موفقیت آمیز
طرح میگذشـت که وی را بـه اداره کل ترویج منتقل
و حکم مأموریت در اسـتان کرمانشـاه را برایش صادر
کردند .بعـد از  ۷ماه هنوز با محل آشـنایی کافی پیدا
نکـرده بـود که بـه اسـتان مازنـدران فرسـتاده شـد.
سـازمان دامپروری بعد از  ۲سـال مأموریـت انتقال او
را لغو کـرد و به تهران فـرا خواند و رئیـس اداره اصالح
نژاد و بهبود شـیر شـد .شـرکت سـهامی صنایع شیر
ایران به تازگی تأسـیس یافته و کار خـود را آغاز کرده
بـود .وی به عنـوان رئیس آزمایشـگاه به صنایع شـیر
انتقـال داده شـد و یک سـال بعـد با حفظ سـمت به
عضویت در هیـأت مدیـره در آمد.
دکتر قازاریان در سال  ۱۳۵۹دوران بازنشستگی را آغاز
و دامنه فعالیت خود را به حوزه فرآورده های گوشـتی
محدود کـرد .وی همزمان با خدمت در صنایع شـیر،
همکاری نزدیکـی با دو شـرکت بزرگ فـرآورده های
گوشـتی میکائیلیان و آرزومان (گوشتیران) داشت ،تا
در سـال  ۱۳۷۸اسـتعفا داد و از این پـس با تجرب ه ای
این  ۱۸سـال همکاری در هیأت مدیره و مدیر عاملی

بـه واحـد تولیـدی خودش کـه چند سـال پیـش راه
انـدازی کرده بود بـه کارخانه فـرآورده های گوشـتی
رباط رفـت ( .شـرکت رباط در سـال  ۱۳۵۶تاسـیس
شـده بود)
ایـن واحد در حـال حاضر به عنـوان یکی از خوشـنام
ترین تولید کنندگان فرآورده های گوشـتی از شهرت
و اعتبار خوبی برخوردار اسـت.
پس از انقالب اسلامی و تأسـیس کارخانه ای جدید
ی ترین
در بخـش صنعـت غـذا وی به عنـوان قدیمـ 
عضو صنعت در سـمت رئیـس هیأت مدیره شـرکت
تدارکاتـی کالباس سـازان ایران ،برای مدت  ۱۵سـال
همکاری داشـت .همچنین با توجه به تعـداد کارخانه
هـای صنایـع گوشـتی کـه از مـرز  ۱۲۰واحـد هـم
گذشـته بود نیـاز مبرم تشـکیل یک انجمـن صنایع
گوشـتی به خوبی احسـاس میشـد کـه وی پـس از
تأسـیس ،به ریاسـت هیـأت مدیـره انتخـاب گردید.
بعد از تشـکیل شـرکت تعاونی صنایع گوشتی نیز به
عنوان هیـأت مدیـره و خزانـهدار برگزیده شـد که در
این مسـئولیتها توانسـت خدمات ارزشـمندی ارائه
دهـد .دکتـر قازاریـان  ۵دوره رئیـس هیئـت مدیـره
انجمـن صنفی صنایـع فـرآورده های گوشـتی بود.
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عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانی ایـران گفت:
سیاسـت ها و رویکردهای سازمان حمایت به گونه ای
اسـت که این سـازمان را به محل اجماع آسـیب ها به
تولیدکننده و مصرف کننده تبدیل کرده است و انگار
که بازرگانـان را غیرخودی و دشـمن تلقی می کنند.
فرهـاد آگاهی ،عضو هیـات نمایندگان اتـاق بازرگانی
ایران در خصوص ضـرورت بازنگری در فرآیندها و نوع
نگاه سـازمان های مرتبـط با تامین کاالهای اساسـی
و ضـروری اظهار داشـت :تامین کاالهایی نظیـر دارو،
تجهیـزات پزشـکی ،روغـن ،برنـج ،کـود شـیمیایی،
نهادههای دامی ،بذر ،گوشـت ،شـکر ،حبوبات ،کاغذ،
السـتیک ،لوازم یدکی ،گوشـی موبایل و سایر اقالمی
که جـزو کاالهـای ضـروری و موردنیاز دسـته بندی
میشـوند ،جـزو مهمتریـن موضوعـات و دغدغـه
هایی اسـت که کشـور با آن مواجه اسـت و بسـیاری
از سیاسـتگذاری هـا ،برنامـه ریـزی هـا ،دور خیزها و
اختصاص بودجه ها بر تامین به موقـع اینگونه کاالها
تمرکـز دارد ،چـرا که علاوه بر سـفره مـردم و گذران
روزانه زندگی ،فعالیت بسـیاری از واحدهای تولیدی،
وابسـته به تامیـن این اقالم اسـت.
وی ادامـه داد :تـراز تجـاری کشـورمان را که بررسـی
کنیـم به وضـوح مـی بینیم کـه بخـش عمـده ای از
لیسـت کاالها ،همیـن کاالهایی هسـتند کـه در باال
اشـاره شد .این به معنای آن اسـت که تنظیم بازار این
کاالها سخت وابسـته به تجارت خارجی است و بدون
لحاظ خصوصیـات و ویژگی های این بـازار ،نمی توان
در تامیـن این اقالم بـه موفقیت دسـت یافت.
این عضو هیات نمایندگان اتـاق بازرگانی ایران ،ضمن
انتقاد شـدید به عملکرد برخی مدیـران دولتی اظهار
داشـت :مبتنـی بر وضعیـت تـراز تجاری کشـورمان،
ضـرورت دارد کـه خیلی سـریع و بـدون فـوت وقت،

معاونـت اقتصـادی وزارت جهـاد کشـاورزی ،سـتاد
تنظیم بازار و سـازمان حمایت ،ریل گذاری های خود
را تغییـر داده و براسـاس مختصات و شـرایط موجود،
برنامـه ریزی کنند .ولی افسـوس که تغییـر و تحرک
بـرای بسـیاری از مدیـران تبدیل بـه یک ضـد ارزش
شـده اسـت .آن هـا مـی خواهنـد دهـه ها بـر همان
مسیر قبلی حرکت کنند و تغییری در خود و دستگاه
تابعـه خود ایجـاد نکنند.
وی در خصـوص سـازمان حمایـت از تولیدکنندگان
و مصـرف کننـدگان تاکیـد کـرد :سیاسـت هـا و
رویکردهـای سـازمان حمایت بـه گونه ای اسـت که
نه تنهـا این سـازمان را به محـل اجماع آسـیب ها به
تولیدکننده و مصرف کننـده تبدیل کـرده ،بلکه نوع
نـگاه آن ها به تجـار و بازرگانـان به گونه ای اسـت که
انـگار آن هـا غیرخودی و سـرباز دشـمن هسـتند.
وی ادامـه داد :سـازمان حمایـت مـی خواهـد از
تولیدکننده و مصرف کننده حمایت کند ،در صورتی
که در بخش کاالهای اساسـی و ضروری ،تامین اقالم
سـخت وابسـته به تجارت خارجی اسـت و حمایت از
مصرف کننده و تولیدکننده ایرانی ،تنها در شـرایطی
محقق می شـود که تجـار و بازرگانـان بتوانند کاالی
مـورد نیاز کشـور را تامیـن کنند.
وی افزود :حتـی اگر فرض کنید که سـازمان حمایت
به درسـتی توانسـته از تولیدکننده و مصـرف کننده،
حمایت کنـد که صد البته نتوانسـته ،اما بـا این حال،
سـوالی که در اینجا مطرح می شـود این اسـت که آیا
در شـرایط امروز که تجار همچون سـربازان اقتصادی
کشـور برای تامین به موقـع کاالها در خدمـت مردم
و صنایع تولیدی هسـتند ،نبایـد از آن ها هـم دفاع و
حمایت کنند؟
آگاهی افزود :انتظار آن اسـت که اگـر قصد حمایت از

تجار و بازرگانان را ندارند ،حداقل سنگ اندازی نکنند
و اجـازه دهنـد فعـاالن اقتصادی کـه در این شـرایط
سـخت بین المللی اقدام به تامیـن کاالها بـا اعتبار و
آبروی خود مـی کنند ،به فعالیـت خود ادامـه دهند.
ایـن عضو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانی ایـران ،با
اشـاره به روند قیمتگذاری ها گفت :بارها هشدار داده
ایم کـه رویه قیمتگذاری دچار مشـکل و خطاسـت و
در شـرایط امروز که انواع محدودیت ها بر سـر تجارت
خارجی کشـورمان سـایه انداختـه ،قیمـت هایی که
به تجـار داده می شـود یـا بـر اسـاس آن ،کاال از تجار
خریداری می شـود ،نقطه سـر به سـر برخی کاالها را
پوشـش نمی دهد و فعالیت های تجـاری فاقد توجیه
اقتصادی شـده است.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه سـازمان حمایت باید تجـار را
هرچه زودتـر دریابـد ،افزود :سـازمان حمایـت باید با
همراهی تشـکل های تخصصی هـر حـوزه ،در رابطه
با آینده نـرخ ایـن دسـته از کاالها با یـک چهارچوب
نـرخ ارزی ،کمـک کنـد که یـک افـق روشـنی برای
ایـن دسـته از کاالها ،هـم بـرای بازرگانان و هـم برای
دولتمـردان بوجـود بیاید
آگاهی در پایان تاکید کرد :بهای تمام شده کاالها در
یک چهارچوب نرخ ارزی مشخص ،بر اساس نرخ تورم و
بر اساس اینکه کاال ممکن است حدود شش ماه خواب
سرمایه داشته باشد ،باید محاسبه شود و ضروری است
شرایط به گونه ای درنظر گرفته شود که با توجه به هزینه
های مضاعفی که محدودیت های مالی ،ترابری و تجارت
جهانی بر بازرگانان کشورمان تحمیل کرده ،تجار بتوانند
نقطه سر به سر را بگذرانند .در غیر اینصورت ناگهان
چشم باز می کنیم و متوجه می شویم که بخش عمده
ای از تجار شناسنامه دارو با اصالت ،حوزه کاری خود را
ترک کرده اند.
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انتخاب شخصیت صنعت غذای سال 1399

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

نام و نام خانوادگی برگزیده

سمت

دلیل انتخاب

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

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور

امضاء:

به ترتیب حروف الفبا
«آثاریــان» صنایع غذایی مانا « -آگاهی» تهران همبرگر (مام) « -ابراهیمی» صباح « -احتشــام» تروند زعفران « -احمدخانلو»
صنعت آرد « -اروئی» فرآورده های گوشــتی اروئی « -بابایی» ســه نان « -برهانی» تکدانه « -بیوک» داداش برادر« -پایداری»
میهن « -پاینده آزاد» پاکدام پارس « -پیروز حمیدی» کامبیز « -توکلی شانجانی» آی سودا « -ثابت پی» نامی نو « -جهانگیری»
پارس اســتا « -خانمحمدی» نان ســحر « -راهب» ایران گالب « -ژائله» شیرین عسل « -ســالک نجات» آناتا « -سحرخیز»
سحرخیز « -سرمد» افرا « -شانجانی» فرمند « -شکروی» فرآورده های غذایی شکلی « -ضیائیان» صنایع آرد ورامین« -طیبی»
شهد ایران « -عبداهلل» روژین تاک « -عبدالهی» ســمیه « -عصارزاده گان» آرد جرعه « -فخار» پدر خوب « -فروتن» بنیانگذار
بهروز « -فهندژ» یک و یک « -فیصل» شاهســوند « -قازاریان» فرآورده های گوشــتی رباط کریم « -قدس» کدبانو (دلپذیر) -
«قنبریانس» آندره « -کامرانی» بهفام « -کاوسی» ترخینه « -کریمی» ماسترفوده (بایودنت) « -گرامی» گلستان « -مصطفوی»
زعفران مصطفوی « -مصطفی زاده خوئی» بیژن « -معصومی» تالونگ « -میرسلیمی» فرآورده های روغنی ایران« -میکائیلیان»
میکائیلیان « -ناصری» حلوای عقاب « -نصیری» رامک « -نوربخش» دامداران « -هوشنگ نژاد» مینو « -یزدجردی» آرد تابان
 «یزدی» خوشگوار « -یغمایی» چی توز « -نوری نسب» سمیرا و ...لیدرهای دیگری نیز در عرصه صنایع غذایی کشور فعال هستند که در صورتی که نام آن ها از قلم افتاده است و خوانندگان محترم
Food Industry Magazine
ماهنامه صنعت غذا آشنایی دارند ،می توانند آن اشخاص را به عنوان شخصیت سال انتخاب نمایند.
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شخصیت صنعتغـذای
ســـال 98
همان طور که خوانندگان محترم ماهنامه صنعت
غذا مستحضر هستند امسال نیز مانند سال
گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید.
این شخصیت نمونه عبدالله قدوسی،
مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)
می باشد .نظرات تنی چند از اهالی صنعت غذا
درباره ایشان را میخوانیم:

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا
شخصیت صنعت غذای
سال 97

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

مهندس رحیم یاسایی (مدیرعامل اسبق شرکت صنایع شیر ایران):
ایشان فردی متواضع  ،با سعه صدر باال و کاردان هستند وبا همکاران خود با احترام رفتار می کنند ایشان همچنین مراحل مختلف مدیریتی را طی کرده
اندو انسانی شایسته برای این مسئولیت هستند

مهندس باکری(دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ایران) :
ایشان یکی از مدیران شایسته و توانمند و با تجربه در صنعت لبنیات هستند که با توان مدیریتی باالو خوب مجموعه خودشان را اداره می کنند.
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اخبـارشرکتـــهـای

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

دکتر محمدعلی
رستمیان به عنوان
مدیرعامل شرکت
“لبنیات پاستوریزه
پاک” منصوب شد
طی حکمی از سوی حمیدرضا شیران ،دکتر محمدعلی رستمیان به عنوان مدیرعامل شرکت “لبنیات پاستوریزه پاک” منصوب شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا”،لبنیات پاستوریزه پاک” طی حکمی دکتر محمدعلی رستمیان به عنوان مدیرعامل شرکت “لبنیات پاستوریزه پاک” منصوب
شد.
متن حکم به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای دکتر محمدعلی رستمیان
با سالم
احتراماً با استناد به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  ۱۳۹۹/۶/۲۶شرکت “لبنیات پاستوریزه پاک” به موجب این حکم جنابعالی به عنوان مدیرعامل شرکت
“لبنیات پاستوریزه پاک” تا پایان مدت باقیمانده مجموع مذکور منصوب می شوید.
امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از تخصص و تجارب و خدمتی در چارچوب قانون تجارت ،بخشنامه ها و دستورالعملها و آییننامههای بنیاد
و شرکت مادر با استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع موجود در شکوفایی و پیشرفت شرکت موثر باشید.
حمیدرضا شیران
مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی بنیاد مستضعفان
گفتنی است وی پیش از این مدیرعامل گروه زمزم ایران بود.
Food Industry Magazine
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ماست ایسلندی کاله
محصولی بسیار کم کالری
مناسب افراد تحت رژیم
درمانی
هر بسته  ۴٠٠گرمی ماست ایسلندی کاله  ٣۶گرم پروتئین و تقریبا صفر گرم چربی وجود دارد که محصولی بسیار کم کالری به حساب میآید
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،ماست بواسطه دارا بودن باکتریهای مفید ،به سیستم گوارش در فرآیند هضم کمک زیادی میکند.
ماست ایسلندی عالوه بر صفر بودن محتوای چربی ،حدود سه برابر ماستهای عادی پروتئین دارد.
این ماست بافتی منسجم و طعمی لذیذ دارد و هر ظرف آن می تواند بخش زیادی از پروتئین مورد نیاز روزانه بدن را تامین کند.
در هر بسته  ۴٠٠گرمی ماست ایســلندی کاله  ٣۶گرم پروتئین و تقریبا صفر گرم چربی وجود دارد که محصولی بسیار کم کالری به حساب میآید و می تواند
جایگزین خوبی برای ورزشکاران و افراد با رژیمهای خاص باشد .از ماست ایسلندی بهعنوان یک وعده غذایی کامل همراه با میوه و… میتوان استفاده کرد.

Food Industry Magazine

گروه عالیفرد
(سن ایچ)
صادرکننده نمونه
کشور شد
شــرکت عالیفــرد بــا کســب افتخــار دیگری
در ســطح ملــی موفــق بــه کســب عنــوان
صــادر کننــده نمونــه کشــور شــد
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،شــرکت
عالیفرد به عنوان بزرگترین تولید کننده انواع
کنسانتره ،آبمیوه ،نوشیدنی و شربت ،در سال  ۱۳۵۶در شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه کار خود را شروع کرد.این گروه صنایع غذایی متناسب با نیاز مشتریان
و تغییر ذائقه و سلیقه آنها ،دائماً در حال افزودن به تنوع محصوالتش است اما همیشه کیفیت باالی محصوالت را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.
بر اساس این گزارش در مراسم روز ملی صادرات که با حضور معاون اول رئیس جمهوری ،وزیر صمت ،رئیس اتاق بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در
اتاق بازرگانی ایزان برگزار شد ،شرکت عالیفرد با برند سن ایچ بعنوان صادر کننده نمونه ملی معرفی و لوح و تندیس صادر کننده نمونه را دریافت کرد.
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شفاف سازی
«غنوش»
در خصوص
صورتهای مالی
شرکت نوش مازندران توضیحات کاملی در خصوص حجم تولیدات و فروش و آثار سود و زیان خود منتشر کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از با اقتصاد؛ شرکت نوش مازندران با نماد معامالتی غنوش شرکت در خصوص برخی موارد مربوط به صورتهای مالی
منتشر شده و عملکرد شرکت شفاف سازی نمود.

رکورد کمنظیر در اولین روز
پذیرهنویسی؛ «صندوق گروه
زعفران سحرخیز» هزار میلیاردی
شد

«صندوق ســرمایهگذاری گروه زعفران ســحرخیز» در یک رکورد کمنظیر در
بازار سرمایه ،توانســت در روز اول پذیرهنویسی خود به سقف تعیین شده جذب
سرمایه خود دست پیدا کند و با پایان روز اول پذیرهنویسی ،صف طوالنی خرید
سرمایهگذاران در برابر نماد «سحرخیز» تشکیل شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،پذیرهنویســی برای صد میلیون واحد این
صندوق در حالی پیش از پایان زمان پذیرهنویسی در روز اول این صندوق تکمیل شد که تا پایان ساعت رسمی پذیرهنویسی این صندوق ،صفی میلیونی در برابر
نماد «سحرخیز» تشکیل شده بود و همچنان بر میزان متقاضایان پذیرهنویسی این صندوق افزوده میشد.
اعتماد هزاران ســرمایهگذاران به نماد «سحرخیز» و شرکت «سبدگردان سهم آشنا» به عنوان مدیر این صندوق در حالی است که بازار سرمایه در روزهای پر
ق جذاب سرمایهگذاری در این صندوق ،پشتوانه محکم ،تجربه ارزشمند و پیشینه موفق شرکت مدیر
افت و خیز خود به ســر میبرد .کارشناسان معتقدند که اف 
صندوق ،از جمله عواملی هستند که باعث شدهاند تا خرید واحدهای این صندوق به عنوان یک فرصت جذاب سرمایهگذاری پیش روی سرمایهگذاران قرار گیرد.
صندوق گروه زعفران سحرخیز طی مراسمی در روز سهشنبه  ۱۶دی ماه در تاالر بورس کاالی ایران افتتاح خواهد شد و پس از طی مراحل اداری و قانونی در
روزهای آینده و با گشایش این صندوق ،سرمایهگذاران قادر خواهند بود به معامله واحدهای این صندوق در سامانههای معامالت آنالین بپردازند.
صندوق گروه زعفران سحرخیز یک صندوق کاالیی قابل معامله در بورس است و طبق قوانین بورس کاالی ایران اداره خواهد شد .این صندوق به معامله گواهی
سپردههای کاالهای کشاورزی ارزشمند ،استراتژیک و صادراتی همچون زعفران ،پسته ،زیره سبز و مانند آن میپردازد .پذیرهنویسی نماد «سحرخیز» از روز ۱۴
دی ماه آغاز شده است و در روز  ۱۶دی ماه ،افتتاح رسمی خواهد شد .این نماد پس از طی مراحل اداری ،بهزودی بازگشایی خواهد شد و سرمایهگذاران میتوانند
در سامانههای آنالین ،به خرید و فروش واحدهای این صندوق بپردازند.
Food Industry Magazine
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گروه غذایی تحفه در
دومین چالش پیتزای
ایران حضوریافت
دی ماه دومین جشنواره پیتزا در تهران برگزار شد.
به گــزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،در این چالــش حرفه ای که به دعوت
کنگره رستوران های ایران برگزار شد هجده سر آشپز در سه گروه شش نفره
به رقابت با هم پرداختند.
گروه غذایی تحفه نیز با هدف ترغیب رســتوران داران و شف های حرفه ای
به قراردادن منوها و رسپی های بیشتری با محوریت مواد اولیه دریایی از این
چالش حرفه ای حمایت کرد.
این جشنواره در روزهای  ۹ ،۸و  ۱۰دی ماه برگزار گردیده است.
بر اساس این گزارش ،به نفرات اول تا ســوم نشان برتر پیتزا میکر سال ۹۹
به همراه گواهینامه  CPMاعطا شد .چالشگران دیگر فقط گواهینامه CPM
دریافت نمودند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا  ،امــروزه پیتزا به محصولی راهبردی در

اکوسیستم خدمات غذا مبدل شده است .در کشور ما نیز پس از غذای ایرانی،
پرفروش ترین آیتم رستورانی به حساب می آید .از این منظر پرداختن به این
موضوع محبوب و پرطرفدار با هدف ارتقا و فرهنگ ســازی این غذای اصیل و
حتی معرفی گونه های بومی ضروری به نظر می رسد.

انعقاد تفاهم نامه  ۳جانبه بین گروه
کشاورزی صنعتی سحرخیز ،مرکز علمی
کاربردی سحرخیز و انستیتو تحقیقات
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

Food Industry Magazine

عضو هیأت مدیره گروه کشاورزی صنعتی سحرخیز از انعقاد این تفاهم نامه
 ۳جانبه در راستای نیل به اهداف بلند مدت علمی و پژوهشی خبر داد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا  ،از روابط عمومی گروه کشاورزی صنعتی
سحرخیز ،فرزاد سحرخیز با اعالم این خبر اظهار کرد :تفاهم نامه منعقد شده
در راستای اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه محصوالت صنایع
غذایی ســامت محور ،برگزاری کارگاه ها و سمینارهای علمی ،همکاری در
برگزاری دوره های آموزشی برای دانشــجویان هر  ۲مرکز و تبادالت علمی
وتوسعه مراکز آزمایشگاهی در راستای افزایش کیفیت صنایع غذایی از جمله
اهداف این تفاهم نامه بوده است.
عضو هیأت مدیره گروه کشاورزی صنعتی سحرخیز با اشاره به اینکه توسعه
پایدار صنعت غذا یکی از اهداف این گروه تولیدی است ،خاطرنشان کرد :تفاهم
نامه با انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور نیز در همین راستا
بوده و امید می رود بتوان با استفاده از ظرفیت های مشترکی که در هر  ۲طرف
وجود دارد به این هدف دست پیدا کرد.
سحرخیز در ارتباط با تعهدات انستیتو در این تفاهم نامه ،بیان کرد :طراحی،
تصویب و اجرای طرح های پژوهشی که مورد نیاز گروه سحرخیز است ،مشارکت
مادی ومعنوی در برگــزاری دوره ها ،کارگاه ها و ســمینارهای علمی که در
راستای اهداف شرکت باشند.

فرزاد سحرخیز در ادامه به برخی دیگر از اهداف این تفاهم نامه اشاره کرد:
تأمین مالی پروژه های تحقیقاتی در تولید محصوالت سالمت محور ،فراهم
کردن امکان برگزاری دوره های کارآموزی برای دانشجویان انستیتو در مراکز
تولیدی سحرخیز ،استقرار در مرکز رشد انستیتو در راستای کمک به توسعه
تولید محصوالت غذایی دانش بنیان و ســامت محور و همکاری در توســعه
فناوری های صنایع غذایی از تعهدات گروه سحرخیز در این تفاهم نامه است.
عضو هیأت مدیره گروه کشــاورزی صنعتی سحرخیز خاطرنشان کرد :گروه
سحرخیز با توجه به قدمت نزدیک به  ۹۰ساله خود در تولید محصوالت غذایی
 ،تأمین سالمت و کیفیت زنجیره غذایی را یکی از مسئولیت های اجتماعی خود
قلمداد کرده و این تفاهم نامه نیز در همین راستا منعقد شده است.
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رئیس هیئت
مدیره شرکت
صنایع غذایی
سمیه مطرح کرد:
فرآورده های
غذایی سمیه ،در
مسیر خالقیت و
توسعه
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت صنایــع غذایــی ســمیه از تولیــد و عرضــه کشــک خشــک تنقالتــی بــا برنــد کشــکام بعنوانــی کاالیــی منحصــر بــه فــرد
خبــر داد
محمــد عبدالهــی در پاســخ بــه ســئوال خبرنــگار کارآفرینــی و صنعــت غــذا در خصــوص نقــش پژوهــش و نــوآوری در موفقیــت و تولیــد محصــوالت بــا
کیفیــت یــک شــرکت گفــت :آنچــه در ایــن زمینــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه مــا در شــرکت صنایــع غذایــی ســمیه بــه ایــن مقولــه
بــه عنــوان ســرمایه گــذارى بلنــد مــدت نــگاه مــى کنیــم و محصــول آنــرا دارایــی نامشــهود خــود مــى دانیــم .
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت صنایــع غذایــی ســمیه افــزود  :امــروز بــاور مجموعــه مــا بــه مبحــث تحقیــق و توســعه بیشــتر از گذشــته اســت و از
تــوان علمــى نیروهــاى توانمنــدى بهــره مــى بــرد ،حتمــا وقتــى بخواهیــم محصــول جدیــدى را تولیــد کنیــم و یــا محصــوالت قبلــى خــود را بازنگــرى
و ارتقــا دهیــم از مســیر علمــى و پژوهشــى عبــور مــى کنیــم تــا کاالیــی کــه از بســتر شــرکت ســمیه تولیــد مــى شــود داراى شناســنامه و منحصــر
بــه ایــن شــرکت باشــد .
ایــن فعــال صنعــت غــذای کشــور ادامــه داد  :بــه طــور مثــال مصــرف کننــده مــى توانــد تمایــز کیفــى و بســته بنــدى را در محصــول ماتینــا کــه متعلــق
بــه شــرکت ســمیه اســت کامــا درک کنــد  .چــرا کــه ایــن نوشــیدنى کــم نظیــر بــه هیــچ وجــه بــا رقبــاى خارجــی و داخلــى آن تشــابهى از جنــس
طعــم  ،ارزش محتــوى و یــا بســته بنــدى آن نــدارد  .بــاور بــه تقلیــد مــا را از خلــق ،کــه یکــى از صفــات الهــى بــه شــمار مــی رود ،دور مــى کنــد .اگــر
مبنــاى کار مــا بــر خلــق اســت مســیر آن از تفکــر عمیــق و اســتفاده از علــم و پژوهــش اســت.
عبدالهــی افــزود :اخیــرا شــرکت ســمیه بــا بیــش از ســه ســال تحقیــق و آزمایــش محصــول کشــک خشــک تنقالتــى را وارد بــازار نمــوده اســت کــه
اگــر مســیرى غیــر از بحــث پژوهــش را پیــش مــى گرفتیــم قطعــا محصولــى خلــق نمــى شــد و نهایتــا کپــى از ســایرین کــرده بودیــم .
وی در پایــان گفــت :خالصــه موضــوع اینکــه دیــدگاه اینجانــب و مجموعــه فــرآورده هــای غذایــی ســمیه بــر ایــن اســت کــه کاالی مــا در زمــان عرضــه
در مقایســه بــا کاالیــی کــه در بــازار حضــور دارد ،یــا بایــد جدیدیتــر باشــد و یــا بهتــر و هــر دو ایــن خواســته هــا از مســیر علمــى و پژوهشــى میســر
اســت .
در نهایــت مــا بــراى مطــرح شــدن در ســطح جهانــى و رقابــت در ایــن ســطح اســتراتژى خوبــى را برگزیــده ایــم و در آینــده شــاهد محصــوالت متمایــز
بیشــترى از ایــن مجموعــه خواهیــم بــود .
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رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی لینا مطرح کرد:

صادرات محصوالت لینا
به کشورهای اروپایی با وجود تحریم

صنعتی لینا قرار گرفته است و این امر با استقبال
فوقالعاده شرکتهای تولید مواد غذایی در ایران به
عنوان مشتریان بالقوه این کاالها روبرو شده است.
این کارآفرین برتر با بیان اینکه محصوالت گروه
صنعتی لینا با دارا بودن استانداردهای مورد نیاز جهت
صادرات ،در حال حاضر با وجود شرایط تحریم ،به
کشورهایی نظیر آلمان ،هلند ،بلژیک ،سوئد ،نروژ و ...
صادر میشود ،از برنامهریزی برای افزایش حداکثری
صادرات در سالهای آینده خبر داد و با اشاره به اینکه
در سال  ۲۰۱۷در نمایشگاه شیکاگو پیشنهاد همکاری
جهت عرضه محصوالت به صورت گسترده داشته،
اضافه کرد :متاسفانه با توجه به وضعیت تحریم ،امکان
این همکاری فراهم نبود ولی با وجود همه این موانع،
گروه صنعتی لینا در همین سالها اقدام به صادرات
محصوالت خود به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج
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سعید یوسفزاده گفت :محصوالت گروه صنعتی لینا
با دارا بودن استانداردهای مورد نیاز جهت صادرات ،در
حال حاضر با وجود شرایط تحریم ،به کشورهایی نظیر
آلمان ،هلند ،بلژیک ،سوئد ،نروژ و  ...صادر میشود.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا  ،سعید یوسفزاده،
بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی لینا ،با
اشاره به فعالیتهای گسترده خود در راستای ارتقاء
استانداردهای تولیدی در صنایع غذایی ،در خصوص
آغاز فعالیت گروه صنعتی لینا عنوان کرد که در
سالهای دهه هفتاد اقدام به خرید کارخانه تولید
اسنک نمودیم و پس از تولید و عرضه محصوالت
مرتبط و کسب تجارب مختلف در این حوزه ،در سال
 ۱۳۷۸با خرید و آماده سازی زمینی به مساحت ۱۶
هزار متر مربع ،شرکت لینا نیک تاسیس شد و
موفق شدیم برای اولینبار در ایران ،اسنک با رنگ
کامال طبیعی و با روغن بدون ترانس و برای اولین
بار در جهان اسنک با خواص پروبیوتیک(پرولینا)
را تولید و به بازار عرضه نماییم.
در ادامه ،یوسف زاده بنیانگذار یکی از برندهای
برتر صنایع غذایی با اشاره به شرایط فوق
العاده موجود به لحاظ شیوع ویروس کرونا در
سال جاری گفت :گروه صنعتی لینا با تالش
شبانهروزی و حفظ توان تولیدی خود هیچ
سیاستی جهت تعدیل نیرو اتخاذ ننموده و
در حال حاضر با داشتن بیش از  ۱۴۰۰نفر
اشتغالزایی به صورت مستقیم سهم قابلتوجهی
در ایجاد اشتغال در کشور داشته است.
همچنین ایشان خاطر نشان کردند با توجه به تغییر
شرایط ناشی از اعمال تحریمهای ظالمانه ،گروه
صنعتی لینا با هدف توسعه کمی و کیفی تولیدات
خود اقدام به سرمایهگذاری و نیز تحقیق و توسعه
در راستای تولید محصوالت مرتبط جهت تامین
محصوالت باالدستی نموده است .طرح توسعه گروه
صنعتی لینا نیز در زمینی به مساحت  ۱۶۵هزار متر
مربع و با  ۳۵هزار مترمربع سالن ساخته شده و ۳۸
هزار مترمربع سالن در حال احداث ،در حال اجرا
میباشد.
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی لینا با اشاره به
سیاستهای اتخاذ شده اضافه کرد :استفاده از مواد
اولیه با بهترین کیفیت و عرضه محصوالت در شأن
ملت ایران و با رعایت باالترین استانداردها و معیارهای
بینالمللی جهت صادرات کاال از اولویتهای بسیار

مهم گروه صنعتی لینا میباشد.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی ،گروه صنعتی لینا
در حال حاضر با استفاده از ماشین آالت پیشرفته و
تکنولوژی روز دنیا در تولید انواع اسنک با نام تجاری
لینا و انواع ویفر و بیسکوئیت با نام تجاری الی جهت
عرضه به بازارهای داخلی و خارجی فعال میباشد.
همچنین در مجموعه شرکتهای تولیدی خود اقدام
به تولید انواع شیرخشک و کره با بهترین کیفیت و
انواع طعم دهندههای کامال طبیعی مینماید تا از این
طریق مواد اولیه کلیدی مورد نیاز خود را با باالترین
استانداردهای کیفی و تحت نظارت مستقیم خود
تامین نماید .همچنین تولید کارتن و جعبه های مورد
نیاز جهت بسته بندی مواد غذایی در دستور کار گروه

فارس نموده که با استقبال بیسابقه از طرف مشتریان
روبرو بوده است.
همچنین گروه صنعتی لینا در راستای استراتژی و
اهداف توسعه کیفی خود در سال  ۱۳۹۴برای اولین
بار در ایران و جهان موفق به ثبت اختراع محصول
پاپ کورن بدون پوسته با نام تجاری بوشار گردید
که با ایجاد تحولی بزرگ در این محصول باعث ارتقا
بهداشت دهان و دندان گردید به طوریکه پوستههای
موجود در این گروه محصوالت حذف شده و باعث آزار
دندانهای مصرفکنندگان عزیز نخواهد شد .اختراع
بوشار لینا در سال  ۲۰۱۷به عنوان محصول ایرانی
در کشور آمریکا به ثبت رسیده و به مدت  ۲۰سال
هیچ شرکتی مجاز به تولید این محصول نخواهد بود
و تاکنون موفق به ثبت اختراع این محصول در
کشورهای نیجریه ،روسیه ،ژاپن ،استرالیا ،کانادا،
چین ،اتحادیه اروپا و مصر گشتهایم.
یوسف زاده با اشاره به این مطلب که ما در پی
جهانی کردن برند لینا هستیم ،گفت :در حال
حاضر گروه صنعتی لینا در امارات کارخانهای
آماده تولید و عرضه محصوالت نموده که با
توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا ،فعالیت آن
به تعویق افتاده است و همچنین در کشور عراق
کارخانهای را خریداری نمودهایم که به امید خدا
بهزودی در آنجا اقدام به تولید خواهیم نمود.
وی افزود :مصرفکنندگان کیفیت را میفهمند و
برندسازی پروژهای زمانبر و هزینهبر است و باید
در نظر داشت کسب اعتبار و برندسازی سالها
طول میکشد و از دست دادن اعتبار چندین ساله با
یک کار اشتباه در یک لحظه میتواند اتفاق بیافتد.
رئیـس هیئـت مدیـره گـروه صنعتـی لینا بـا بیان
اینکـه مـا بـه هیـچ عنـوان در تولیـدات خـود از
ترکیبـات اسـیدی اسـتفاده نمیکنیم ،گفـت :کلیه
محصـوالت گـروه صنعتـی لینـا بـا اسـتفاده از مواد
اولیـه غیرتراریخته ،طعمدهندههـای کامال طبیعی،
روغـن بـدون ترانـس و رنـگ  ۱۰۰درصـد طبیعـی
تولید میشـوند و سلامت تک تک مصرفکنندگان
بـرای مـا بسـیار ارزشـمند اسـت .چنانچـه اولیـن
تولیـد کنندهای هسـتیم کـه فقـط از رنگ طبیعی
در محصـوالت خـود اسـتفاده و تلاش میکنیـم تـا
باالترین سـطح استانداردهای بهداشـتی را در تولید،
بسـتهبندی و توزیـع محصـوالت خـود پیادهسـازی
نماییم.
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تفاهمنامه همکاری انستیتو تحقیقات تغذی ه ای
و صنایع غذایی کشور و
انجمن صنعت تولید و بستهبندی گوشت و
مواد پروتئینی کشور
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
با انجمن صنعت تولید و بسته بندی گوشت و مواد
پروتئینی کشور تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،با توجه به اهمیت
تبادل تجربیات ،دانش ،مهارتها و همچنین به
منظور بهبود و ارتباط دانشگاه و صنعت ،گسترش
همکاریهای علمی و فنی ،اجرایی و مشورتی و
استفاده از امکاناتی که موجب ارتقاء سطح کیفی
و کمی آموزش و پژوهش و توسعه دانش سالمت
درکشور میگردد تفاهمنامه بین دکترامیرمحمد
مرتضویان سرپرست انستیتوتحقیقات تغذیهای و
صنایع غذایی کشور و دکترمسعود رسولی دبیر
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی
گوشت و مواد پروتئینی کشور جهت همکاریهای

مشترک منعقد گردیده است.
بر اساس این گزارش ،مدت زمان این تفاهمنامه ۲
سال و موضوع آن به شرح زیر می باشد:
 .1حضور نماینده درجلسات کمیته های فنی و
تخصصی که برحسب موارد درخواست انجمن ،در
ّ
انستیتو تشکیل می شود و اعضای این انجمن به
نحوی از انحاء ذینفع خروجی و مصوبات آن جلسات
باشند
 .2مشارکت در تهیه آمارهای اختصاصی تولید و
توزیع فرآوردههای گوشتی در سطح کشوری و به
تفکیکاستانها
 .3دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی میتوانند با
هماهنگی انجمن ،دورههای آموزشی ،کارآموزی و
پایان نامههای خود را درکارخانه های عضو انجمن

بگذرانند.
 .4مشارکت در برگزاری نمایشگاههای تخصصی
فرآوردههای گوشتی در سطح داخلی و بینالمللی
و همکاری در برگزاری سمپوزیومها ،کنگرهها،
کنفرانسها و سمینارهای علمی و تخصصی مرتبط
با گوشت و فرآوردههای گوشتی
 .5مشـارکت در تهیـه و تنظیـم کتـاب ،بروشـور،
پوسـترهای علمـی و آموزشـی در جهـت آموزش و
فرهنگسـازی الگـوی مصـرف
 .6مشارکت مادی و معنوی در انجام پروژه های
تحقیقاتی ،مطالعاتی و پژوهشی
 .7تنظیـم بیانیـه مشـترک در خصـوص شـایعات،
انتقـادات ،تقلبـات و تخلفـات کیفیـت محصـوالت
گوشـتی پـس از تایید انسـتیتو

w w w. f o o d s y n d i c a t e . i r

سایت سندیکای صنایع کنسرو ایران راه اندازی شد
سندیکای صنایع کنسرو ایران سایت خود را به راه
اندازی کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،در سال ۱۳۵۱
بنا به ضرورتی که احساس می شد شماری از
پیشکسوتان صنایع کنسرو کشور از جمله مدنی،
پیرایش ،کارامیان ،استپانیان ،ظهیری ،قدس طینت،
خوشگوار و فروتن ،اقدام به تأسیس یک تشکل
صنفی فعال نمودند تا بستر الزم را برای برقراری
تعامالت درون صنفی بین فعاالن این صنعت و
ارتباطات برون سازمانی با سازمان ها و دستگاه های
اجرایی مرتبط و حفظ حقوق و منافع جمعی و بهبود
وضعیت اقتصادی کارفرمایان صنایع کنسرو که خود
باعث حفظ منافع جامعه است را فراهم سازند.
بدین سان سندیکای صنایع کنسرو ایران پایه گذاری
شد و آقای شیرازی نیز به عنوان اولین دبیر سندیکا
انتخاب شدند.
بر اساس گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،کنسرو
مناسب و متداول
شیوههای
کردن مواد غذایی که از
Food Industry
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نگهداری طوالنی این مواد محسوب میشود در
سالهای اخیر در کشور ما از رشد و توسعه نسبتا
مطلوبی برخوردار شده است؛ سندیکای صنایع
کنسرو ایران با جذب واحدهای تولیدی کنسرو یکی
از مهمترین و قدیمی ترین تشکیالت مردم نهاد بوده
و در حال حاضر نیز با توان باال مشغول به خدمت
رسانی در حوزه صنعت کنسرو کشور می باشد.
همچنین سندیکای صنایع کنسرو ایران با اهدافی
چون ایجاد ارتباط و معرفی اعضا به سازمان های
دولتی ،تشکلهای غیر دولتی و نیز اشخاص حقیقی
و حقوقی جهت رفع مشکالت و ایجاد تسهیالت در
کلیه بخش های مرتبط با صادرات صنایع کنسرو از
جمله حمل و نقل ،امور گمرکی ،انبارداری و مخازن،
بسته بندی ،کنترل کیفیت و استاندارد و ایجاد
ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و
همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی جهت
فراهم سازی تسهیالت مالی و اعتباری برای اعضا و
ایجاد واحد کنترل کیفیت و بازرسی جهت نظارت و

حصول اطمینان از رعایت مقررات و استانداردهای
ملی و بین المللی مربوطه و غیره تشکیل شده است.
بیش از  ۱۳۰قلم کاال توسط اعضای سندیکای صنایع
کنسرو ایران تولید می شود.
فعالیـن حوزه صنعت غـذا می توانند برای آشـنایی
بـا فعالیـت هـای ایـن سـندیکا و اعضـای آن وب
سـایت سـندیکای صنایـع کنسـرو ایران بـه آدرس
 www.foodsyndicate.irرا دنبـال نماینـد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،ســندیکای کنســرو ایران
از کلیــه روابــط عمومــی هــای شــرکت هــای عضو
خواســته اســت بــا بازدیــد از ســایت ســندیکا در
صورتــی کــه وب ســایت شــرکت در لیســت
اعضــای ســندیکا درج نشــده ســایت خــود را بــرای
شــماره واتســاپ  ۰۹۳۶۴۳۹۸۵۸۳و یــا ایمیــل
 info@foodsyndicate.irبــه همــراه کاتالوگ،
بروشــورو یــک نمونــه لوگــوی بــا کیفیــت جهــت
درج در ســایت ســندیکای صنایــع کنســرو ایــران
ارســال نماینــد.
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نمایشــگاه ایــران ریتیــل شــو ۲۰۲۰بــا اســتانداردهای
جهانــی و پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار شــد
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دومیــن نمایشــگاه بینالمللــی مراکــز خریــد،
مجتمعهــای تجــاری ،رویکردهــای نویــن
صنعــت خردهفروشــی و صنایــع وابســته بــا رشــد
 ۱۰۰درصــدی مشــارکت کننــدگان و فضــای
نمایشــگاهی  ۵الی  ۸دی مــاه ســالجاری در محل
نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران برگــزار شــد.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا،
دومیــن نمایشــگاه بینالمللــی مراکــز خریــد
و مجتمعهــای تجــاری ،ایــران ریتیــل شــو در
حالــی بــا باالتریــن اســتانداردهای نمایشــگاهی و
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی برگــزار شــد کــه
ایــن نمایشــگاه تنهــا ریتیــل شــویی اســت کــه در
ســال  ۲۰۲۰در جهــان برگــزار شــده اســت.
شــاهرخ کشــاورز مدیــر ایــران ریتیــل شــو بــا
بیــانایــن مطلــب افــزود :پــس از تجربــه موفــق
نخســتین دوره کــه بــا اســتقبال فعــاالن داخلــی
و خارجــی ایــن صنعــت روبــرو شــد ،دوره دوم
ایــن رویــداد علیرغــم شــرایط قرنطینــه بــا
اســتقبال ویــژه فعــاالن صنعــت روبــرو شــد کــه
البتــه همیــن محدودیتهــا موجــب شــد نتوانیــم
بــه همــه متقاضیــان مشــارکت در نمایشــگاه
خدمــات ارائــه کــرده و قرفــه در اختیــار ایشــان
قــرار دهیــم.
وی گفــت :متاســفانه شــرایط قرنطینــه موجــب
شــد تــا نتوانیــم از متقاضیــان مشــارکت و
همچنیــن بازدیدکننــدگان خارجــی نیــز میزبانی
کنیــم.
کشــاورز بــا بیــان اینکــه ایــران ریتیــل شــو بــه

عنوان نمایشــگاه یکــی از صنایــع پیشــران اقتصاد
کشــور شــناخته میشــود ،توضیــح داد :در ایــن
دوره عــاوه بــر مراکــز خریــد و مجتمعهــای
تجــاری شــاهد حضــور و مشــارکت فروشــگاههای
زنجیــرهای ،صنایــع ارائــه دهنــده خدمــات بــه
مراکــز خریــد و فروشــگاهی ،اســتارتآپها،
فروشــگاههای اینترنتــی ،طراحــان نرمافزارهــا
و ســختافزارهای فروشــگاهی ،مراکــز خریــد در
حــال ســاخت و شــرکتهای بهرهبــردار بودیــم.
وی بــا طــرح ایــن موضــوع کــه بــه زعــم منتقدان
و فعــاالن صنعــت نمایشــگاهی ایــران ریتیــل شــو
توانســت معیارهــا و اســتانداردهای کمــی و کیفی
صنعــت نمایشــگاهی را در ســطح بینالمللــی
اجرایــی کنــد و ایــن اتفــاق میتوانــد آغــاز دوره
جدیــدی در صنعــت نمایشــگاهی کشــور باشــد؛
افــزود :توجــه بــه پلتفــرم هــای مجــازی و فــروش
آنالیــن ،ایجــاد فضــای کســب و کار تخصصــی
و تعامــل هــای بازرگانــی بیــن ذینفعــان بخــش
هــای مختلــف صنعــت خــرده فروشــی ،برگــزاری
کارگاه هــای آموزشــی و انتقــال تجــارت مدیریتی
در حــوزه تــاب آوری ســازمانی در شــرایط ســخت
اقتصــادی از جملــه رویکردهــای جدی نمایشــگاه
امســال بــود.
مدیــر ایــران ریتیــل شــو بــا یــادآوری ایــن مهــم
کــه نمایشــگاهها بــه عنــوان ویتریــن اقتصــاد
کشــورها نقــش آفرینــی میکننــد ،اظهارداشــت:
اگرچــه امســال نتوانســتیم پذیــرای میهمانــان
و مشــارکت کننــدگان خارجــی باشــیم ،امــا

تمهیــدات الزم بــرای رســاندن صــدای ایــران
ریتیــل شــو و دســتاور هــای صنعــت مراکــز خرید
و مجتمعهــای تجــاری و صنعــت فروشــگاههای
زنجیــرهای بــه مخاطبــان خارجــی این نمایشــگاه
پیــش بینــی شــده اســت.
وی گفــت :توســعه حــوزه فعالیــت اهالــی ایــن
صنعــت بــه بــازار برخــی کشــورهای منطقــه و
همســایه را میتــوان دســتاورد دوره اول ایــران
ریتیــل شــو دانســت و امیدواریــم در دور ه بعــد بــا
از بیــن رفتــن ویــروس کرونــا بتوانیــم بــه تمــام
متقاضیــان داخلــی و خارجــی اعــم از مشــارکت
کننــدگان و بازدیدکننــدگان از نمایشــگاه خدمات
ارائــه دهیــم.
کشــاورز بــه برگــزاری برنامههــای جانبــی
در ایــام برگــزاری نمایشــگاه اشــاره کــرد و
تصریحکــرد :برگــزاری پنلهــای تخصصــی بــا
حضــور چهرههــای شــاخص و موفــق صنعــت
و رونمایــی از رویدادهــای جدیــد و همچنیــن
معرفــی فعــاالن جدیــد بــازار و اســتارتآپ هــا از
جملــه برنامههــای جانبــی بــوده اســت.
گفتنــی اســت ،نمایشــگاه ایــران ریتیــل
شــو  ۲۰۲۰روز جمعــه  ۵دیمــاه بــا حضــور
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاههای بینالمللــی
ایــران ،روســای تعــدادی از تشــکلهای بخــش
خصوصــی ،مدیــران و فعــاالن صنعــت مراکــز
خریــد ،مجتمعهــای تجــاری و فروشــگاههای
زنجیــرهای افتتــاح شــد.
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شاخص قیمت مواد غذایی افزایش یافت
سـازمان خـوارو بـار جهانـی ملـل متحـد اعلام کـرد :قیمـت موادغذایـی بـه
بیشـترین میزان سـه سال گذشـته رسـید که دانه ها روغنی ،لبنیات و گوشت
بیشـترین افزایش را داشـتند.
بـه گـزارش راشـاتودی ،سـازمان خواروبـار جهانـی ملـل متحـد اعلام کـرد:
پـس از هفـت مـاه افزایـش متوالی ،قیمـت مواد غذایی سـرانجام به بیشـترین
میزان سـه سـال گذشـته رسـید .بر اسـاس اعالم سـازمان خواربار جهانی ملل
متحد شـاخصهای این سـازمان کـه تغییرات
بینالمللـی قیمـت سـبد غذاهـا را
ردیابـی میکند شـاخص قیمت
غـذا در مـاه دسـامبر دو
درصد افزایـش یافت و به
 ۱۰۷.۵رسـید.
همچنیـن دانههـای
روغنـی بیشـترین
افزایـش را در ایـن
مـدت داشـتند و
عامـل تقویـت ایـن
شـاخص بودند و پس
از آن لبنیات ،گوشـت
و غلات در جایگاههای
بعدی قـرار گرفتند.
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بـر اسـاس ارزیابیهـای فائـو قیمت شـکر تنهـا محصولی بـود که ماه گذشـته
عقـب نشـینی داشـت اما زیر شـاخصهای فرعی هنـوز یک درصد در مقایسـه
بـا قبـل از شـیوع ویـروس کرونـا افزایـش نشـان میدهـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش علیرغـم افزایش شـدید قیمـت در پایان سـال ۲۰۲۰
میانگیـن قیمتها بر اسـاس شـاخصه سـازمان ملـل متحـد  ۹۷.۹۸واحد بوده
اسـت کـه سـه درصد بیشـتر از سـال گذشـته و نیـز بیشـترین میزان از سـال
 ۲۰۱۷تاکنـون محسـوب میشـود.
بـه هـر روی نتیجـه آمـار سـال گذشـته فراتـر از بحرانـی اسـت که دهـه اخیر
دیـده شـده اسـت که شـاخص بـه اوج تاریخـی خود یعنـی تقریبـاً  ۱۳۲واحد
رسـیده بـود .بر اسـاس گـزارش فائو برخـی از ایـن افزایشها با افزایش شـدید
تقاضا و نیز شـرایط نامناسـب آب و هوا ایجاد شـده اسـت این مسـئله بیشـتر
در محصـوالت لبنی مصـداق دارد بنابراین سـهم واردات و نیز کاهش عرضه در
بیـن صـادر کنندگان عمده به خاطر شـیوع کرونا تـورم مواد غذایـی را افزایش
داده است.
عبدالرضا عباسـیان اقتصاددان ارشـد سـازمان خـوار و بار جهانـی گفت :عوامل
زیـادی بـرای بـاال رفتن قیمت مواد غذایـی در جهان وجود دارد ،تـورم در حوزه
مـواد غذایـی مردم زمانی اسـت کـه مردم درآمد خـود را از دسـت دادهاند.
وی اضافــه کــرد :در حــال حاضــر مــا از شــرایط بســیار ســخت صحبــت
میکنیــم پیــش از ایــن تحلیلگــران اعــام کردنــد کــه کاهــش شــدید
تولیــدات کشــاورزی در برخــی کشــورهای آســیب پذیــر میتوانــد عامــل
ایجــاد ناآرامیهــا باشــد.
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تبدیل برگهای آناناس به قطعات
پهپاد!

محققان مالزیایی موفق شدهاند از برگهای میوه آناناس برای ساخت قطعات هواپیماهای
بدون سرنشین یا همان پهپادها استفاده کنند و مواد زیستکامپوزیتی بسازند که ظرف دو
هفته پس از دفن شدن تجزیه میشوند و با محیط زیست سازگار هستند.
به گزارش انگجت ،محققان در مالزی راهی برای تبدیل الیاف برگهای میوه آناناس به
مادهای به اندازه کافی محکم و مناسب برای ساخت قابهای هواپیماهای بدون سرنشین
پیدا کردهاند.
پروفسور “محمد طارق حمید سلطان” از دانشگاه “پوترا”( )Putraبه رویترز گفت که
پهپادهای ساخته شده با این ماده نسبت مقاومت به وزن بیشتری نسبت به قابهای ساخته
شده با الیاف مصنوعی دارند .آنها همچنین ارزانتر و سبکتر هستند.
بـه گفتـه محققان ،این قاب اگر آسـیب ببینـد ،از آنجایی که از مواد زیسـت-کامپوزیت سـاخته
شـده اسـت ،میتـوان آن را دفن کرد و طی دو هفته تجزیه میشـود .محققـان میگویند :نمونههای
اولیـه سـاخته شـده بـا این ماده تـا حـدود  ۱۰۰۰متر پـرواز کردهاند و ماننـد بسـیاری از پهپادهای دیگر
میتواننـد حـدود  ۲۰دقیقـه در ارتفـاع و در حالت پرواز بماننـد .هدف این محققان ،سـاخت پهپادهای بزرگتری
اسـت کـه بتواننـد محمولههـای بیشـتری را حمل کنند .بـه عنوان مثال بتوان حسـگرهای تصویربـرداری را بـرای مصارف کشـاورزی به آنها
متصل کرد.
این پروژه که از سال  ۲۰۱۷آغاز شده است ،در جستجوی کاربردهای پایدار برای ضایعات آناناس است .کشاورزان اغلب پس از برداشت این
محصول ،برگهای آن را میسوزانند یا دور میریزند که این امر به نوبه خود موجب آلودگی هوا میشود .اما اکنون فروش این ضایعات در عوض
باعث افزایش درآمد آنها خواهد شد و میتواند به نفع محیط زیست باشد.
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فدراسیون بین المللی بذر اعالم کرد :هیچ مانعی حتی تحریم ها نباید مانعی بر
سر واردات بذر از کشورها بویژه در شــرایط فعلی که با بیماری کووید  ۱۹امنیت
غذایی جهان تهدید می شود ،وجود داشته باشد.
به گزارش «هورتی دیلــی» امروز دنیا با بیماری پیش بینی نشــده کووید ۱۹
مواجه است که بســیاری از کشــورها را مجبور کرده در قرنطینه به سر ببرند و
فعالیت های روزمره و معمولی آنها را متوقف
کرده اســت در این میان بسیاری از
خدمات ضــروری نظیر مراقبت
های بهداشــتی ،تولیدغذا،
زیرســاختها و خدمات
مالــی و عمومــی نیــز
متوقف شــده و یا کند
شده است.
این گزارش تاکید می
کند؛ الزم است در طول
دوره بحران به سالمت
عمومی توجه بیشــتری
شود یکی از مواردی که باید

در طول دوره بحران و دوران شیوع ویروس کرونا به آن توجه شود خدمات تولید و
توزیع بذر است که کشور مجبور است برای تامین امنیت غذایی این بخش را فعال
تر نگه دارد شرکت های تولید بذر مجبور هستند برای ارائه خدمات ضروری نظیر
تولید بذر ،بوجاری ،بسته بندی و توزیع آنها همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.
در این گزارش اشاره می کند در کشورهایی که آسیب بیشتری از کرونا دیدهاند
سیستمهای تولید ،انتقال و حمل و نقل ضروری تر است برای اینکه آنها میتوانند
با افزایش تولید محصوالت امنیت غذایی این کشورها را تضمین کنند و از کاهش
تولید و احتماالً ایجاد قحطی جلوگیری کنند.در این میان کشاورزان ضروری است
تا دسترسی به بذر و دیگر نهادها را همواره داشته باشند.
فدراسیون بین المللی بذر تاکید کرده است :بر این باوریم پایداری طوالنی مدت
جهان بر روی چند محور استوار است که یکی از آنها امنیت غذایی است و اصالح
و تولید بذر به عنوان راهکار تامین امنیت غذایی محســوب میشود به این دلیل
کشاورزان باید دسترسی به بذر باکیفیت داشته باشــند تا بتوانند محصول سالم
تولید کنند.
فدراس ــیون بی ــن الملل ــی تاکی ــد میکن ــد ک ــه در ش ــرایط فعل ــی بیم ــاری
کووی ــد  ۱۹بای ــد انتق ــال ب ــذر از کش ــورها ب ــه راحت ــی و ب ــدون هی ــچ مانع ــی
انج ــام پذی ــرد و حت ــی تحری ــم ه ــا ه ــم نبای ــد مانع ــی س ــر راه انتق ــال ب ــذر
باشـــد.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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ا خبـا ر
دبیر کل اتحادیه
بنکداران مواد غذایی:
روغن نباتی به شکل
سازمان یافته قاچاق
میشود
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد
غذایی با اشاره به قاچاق سازمان
یافته روغن خوراکی به خارج از
مرزها ،گفت :باید قیمتگذاری اجباری روغن برداشته شود و به ازای آن
یارانه روغن به صورت مستقیم به مردم داده شود.
به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز ،قاسمعلی حسنی در یک برنامه
خبری به دالیل گرانفروشی روغن در بازار اشاره کرد و گفت :تمام فرآیند
تامین و توزیع روغن از صفر تا صد از جمله اختصاص ارز ،تامین مواد
اولیه ،قیمتگذاری و توزیع در اختیار دولت است و در این شرایط بخش
خصوصی هیچ نقشی در مقوله روغن ندارد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به قیمت گذاری دستوری
روغن اظهار داشت :با این شرایط روغن با قیمت درج شده روی کاال به جز
در فروشگاههای زنجیرهای به دست مصرف کننده نمیرسد.
* قاچاق سازمان یافته روغن خوراکی
وی افزود :بسیاری از روغن تولیدی کشور به صورت سازمان یافته از
مرزهای شرقی و غربی قاچاق میشود.
حسنی با اشاره به قیمت  ۹هزار تومانی یکی از اوزان روغن مایع اظهار
داشت :این در حالی است که همین روغن با قیمت  ۵۶هزار تومان در
کشورهای همسایه ما به فروش میرسد ،بنابراین اگر فردی همین روغن
 ۹هزار تومانی را به قیمت  ۱۴یا  ۲۰هزار تومان خریداری کند با توجه به
اختالف قیمت این کاال در خارج از مرزها میتواند با قاچاق آن سود قابل
توجهی را بدست آورد.
* قیمت روغن آزاد شود
وی بیان داشت :با توجه به این شرایط باید روغن اصالح قیمت شود و این
کاال با ارز آزاد عرضه شود.
حسنی با اشاره به گران فروشی  ۵۰تا  ۱۰۰درصدی روغن در بازار گفت:
این موضوع کامال آشکار است و پنهان نیست ،به طوری که در حال حاضر
یک حلب روغن  ۱۶کیلویی روغن که قیمت واقعی آن از  ۱۵۷هزار تومان
است در بازار به قیمتی بیش از  ۳۰۰هزار تومان عرضه میشود.
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* افزایش  ۹برابری قیمت مواد اولیه
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی دلیل اختالف قیمت عرضه روغن در
بازار با قیمت درج شده روی کاال را افزایش قیمت تمام شده عنوان کرد و
بیان داشت :در یکی دو سال گذشته قیمت ورق  petاز سه هزار تومان به
 ۲۷هزار تومان رسیده و قیمت کارتن نیز  ۱۵۰درصد افزایش یافته است.
وی بیان داشت :قیمت مواد اولیه  ۹برابر افزایش یافته است ،بانک مرکزی
دست تولید کنندگان را باز کند تا مواد اولیه را تامین و تولید کنند ،وقتی
همه چیز محدود است و قیمت گذاری نیز اجباری است ،کامال طبیعی
است که تولید برای تولید کننده صرفه اقتصادی ندارد و بازار هم کمبود
ایجاد میشود.
* لزوم پرداخت مستقیم یارانه یک میلیون تومانی روغن به هر ایرانی
وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری اجباری جواب نمی دهد ،گفت :یارانه
روغن هر ایرانی ساالنه یک میلیون تومان است لذا با پرداختن مستقیم
یارانه روغن به مردم و حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی می توان قیمت روغن را
کاهش داد و فراوانی در بازار ایجاد کرد البته باید مقوله تامین و توزیع
روغن به بخش خصوصی واگذار شود.
* فروش اجباری کاال با همراه فروش روغن
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه روغن در فروشگاههای
زنجیرهای موجود است ،بیان داشت :اما توزیع روغن در مغازههای سطح
شهر کم است و این در حالی است که  ۲۵درصد مردم به فروشگاههای
زنجیرهای دسترسی دارند .
وی بیان داشت :تمام دغدغه دولت تامین روغن مایع فروشگاههای زنجیره
ای است در حالی که با توجه به کمبود این روغن در بازار و بنکداری با
فروش اجباری سایر کاالها به خریدار عرضه می شود و لذا اگر بنکدار و
مغازه داران این کاالها اجباری را به همراه روغن خریداری نکنند ،روغنی
به آنها فروخته نمیشود.
حسنی اظهار داشت :بنابراین فروشگاه هایی که در سطح شهر روغن را
به قیمت آزاد خریداری میکنند مجبورند که این کاال را به قیمت بیشتر
بفروشند.

قیمت محصوالت لبنی
افزایش نمییابد /حذف
ارز ترجیحی شوک قیمتی
خواهد داشت
بر اســاس جلســه کارگــروه تنظیم
بــازار مقــرر شــد تــا کمیتــه رصــد و پایــش تنظیــم بــازار لبنیــات در
خصــوص تجدیــد نظــر در فهرســت و نحــوه تولیــد محصــوالت لبنــی
مشــمول قیمــت گــذاری تصمیــم گیــری کنــد .ایــن خبــر از ســوی
رســانهها بــه احتمــال افزایــش قیمــت شــیر و محصــوالت تفســیر
شــده اســت ،موضوعــی کــه در ماههــای پایانــی ســال بــرای مــردم
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مخالفت سندیکای صنایع
کنسرو با افزایش قیمت
تن ماهی به بیش از ۳۰
هزار تومان
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از پیشنهاد افزایش قیمت تن ماهی
به  ۳۲تا  ۳۴هزار تومان خبر داد و افزود :برای مالحظات شرایط اقتصادی
مردم ،سندیکا با افزایش قیمت تن ماهی به بیش از  ۳۰هزار مخالف
است و از تولیدکنندگان خواسته است از سود خود به نفع مصرف کننده
بکاهند.
به گزارش ایلنا؛ محمد میررضوی با بیان اینکه هزینههای تولید تن ماهی
افزایش قابل توجه داشته است ،اظهار کرد :یک بخش از هزینههای تولید
به مواد اولیه مانند :ماهی ،قوطی ،درب قوطی ،کارتن ،شرینگ و مواد
افزودنی مربوط میشود.
وی ادامه داد :بخش دیگر شامل؛ هزینههای جانبی مانند دستمزد ،بیمه،
سربار ،ارزش افزوده و … .میشود.
میررضوی همچنین حاشیه سود را بخشی از هزینه تمام شده تولید
برشمرد.
به گفته وی؛ کاهش هزینههای تولید در بخشهای مواد اولیه و هزینههای
جانبی با توجه به شرایط موجود خارج از توان تولیدکننده است ،اما
تولیدکنندگان میتوانند از سود خود به نفع مصرف کننده بکاهند.
میررضوی یادآور شد :تن ماهی مشمول قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار
نمیشود و بر طبق قانون فقط نظارت بر قیمت آن اعمال میشود.
وی درباره نحوه قیمتگذاری تن ماهی ،اظهار کرد :اعضای سندیکا
پیشنهادات خود را همراه با آنالیز قیمت به سندیکا ارسال میکنند و
ما پس از بررسی عالوه بر اظهار نظر درباره قیمتها ،نسبت به شرایط
رقبایشان در بازار مطلع میکنیم.
میررضوی افزود :تولیدکننده همواره به دنبال حفظ سهم خود در بازار
و عقب نماندن از رقبا است و این امر به او اجازه افزایش قیمت خارج از
کشش بازار و توان مصرف کننده نمیدهد.
وی ادامه داد :افزایش قیمت به معنی تقاضای کمتر برای مصرف است،
این موضوع به نفع تولیدکننده نیست چراکه سهم فروش و بازار خود را
از دست میدهد ،به همین دلیل هیچ تولیدکنندهای از افزایش قیمت
استقبال نمیکند مگر به اجبار هزینه تمام شده تولید.
میررضوی آخرین قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان تن ماهی را  ۳۲تا
 ۳۴هزار تومان عنوان کرد و افزود :برای مالحظات شرایط اقتصادی مردم
سندیکا با افزایش قیمت تن ماهی به بیش از  ۳۰هزار مخالف است و از
تولیدکنندگان خواسته است از سود خود به نفع مصرف کننده بکاهند.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران معتقد است؛ نابسامانی در بازار بیش از
هر چیز به بیتوجهی تصمیمگیران و تصمیم سازان به تشکلهای بخش
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نگــران کننــده اســت.
بــه گــزارش ایلنــا؛ بــر اســاس جلســه کارگــروه تنظیم بــازار مقرر شــد
تــا کمیتــه رصــد و پایــش تنظیــم بــازار لبنیــات در خصــوص تجدیــد
نظــر در فهرســت و نحــوه تولیــد محصــوالت لبنــی مشــمول قیمــت
گــذاری تصمیــم گیــری کند.
در متــن مصوبــه کارگــروه تنظیــم بــازار آمــده اســت ؛ دســتور چهــارم
کارگــروه تنظیــم بــازار گــزارش کمیتــه رصــد و پایــش تنظیــم
بــازار لبنیــات در خصــوص تجدیــد نظــر در فهرســت و نحــوه تولیــد
محصــوالت لبنــی مشــمول قیمــت گــذاری پیــرو تصمیمــات بنــد
( )۲یکصــد و شــانزدهمین جلســه کار گــروه تنظیــم بــازار (ابالغــی
طــی نامــه شــماره  ۶۰.۲۳۲۳۶۶مــورخ  ۹۹.۹.۲۹در خصــوص تجدیــد
نظــر در فهرســت و نحــوه تولیــد محصــوالت لبنــی مشــمول قیمــت
گــذاری موضــوع در کمیتــه کارشناســی تخصصــی مطــرح و مقــرر
گردیــد کمیتـهای بــا مســئولیت وزارت جهــاد کشــاورزی و بــا حضــور
دبیرخانــه کارگــروه تنظیــم بــازار ،ســازمان حمایــت مصــرف کنندگان
و تولیدکننــدگان ،دســتگاه نظارتــی ،ســازمان مرکزی تعاون روســتایی
و انجمــن و تشــکلهای بخــش تولیــد و صنعــت تشــکیل و نتیجــه
تصمیمــات متخــذه از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی جلســه آتــی
کارگــروه تنظیــم بــازار ارائــه گــردد.
ایــن خبــر از ســوی رســانهها بــه احتمــال افزایــش قیمــت شــیر و
محصــوالت تفســیر شــده اســت ،موضوعــی کــه در ماههــای پایانــی
ســال بــرای مــردم نگــران کننــده اســت.
امــا محمدرضــا بنیطبــاء ،ســخنگوی انجمــن صنایــع فــرآورده هــای
لبنــی ایــران ایــن اطمینــان را داد کــه خبــری از افزایــش قیمــت
محصــوالت لبنــی ،دســت کــم در ماههــای پایانــی ســال نیســت.
وی افــزود :جلســهای کــه متــن آن منتشــر شــده ،بــرای بررســی
شــرایط در صــورت تغییــر در ارز ترجیحــی یــا حــذف آن بــود.
بــه گفتــه بنــی طبــاء؛ در جلســه مذکــور نحــوه تولیــد محصــوالت
لبنــی مشــمول قیمــت گــذاری در صورت حــذف ارز ترجیحــی ۴۲۰۰
تومانــی مــورد توجــه قــرار گرفــت.
وی اظهــار کــرد :بحــث اصلــی ایــن اســت کــه اگــر ارز ترجیحــی
 ۴۲۰۰تومانــی حــذف شــود تکلیــف طبقــه کــم درآمــد جامعــه بــرای
تامیــن محصــوالت لبنــی چــه خواهــد شــد.
بنــی طبــاء معتقــد اســت؛ حــذف ارز ترجیحــی شــوک قیمــت در بازار
ایجــاد خواهــد کــرد کــه نتیجــه آن حــذف بیشــتر برخــی از کاالهــا از
جملــه لبنیــات از ســفره مردم اســت.
س ــخنگوی انجم ــن صنای ــع ف ــرآورده ه ــای لبن ــی ای ــران تصری ــح
کـــرد :محتـــوای ایـــن جلســـه بیـــش از هـــر چیـــز ایـــن بـــود کـــه
چ ــه راهکاره ــای میت ــوان در پی ــش گرف ــت ت ــا ام ــکان دسترس ــی
قشـــر کـــم درآمـــد بـــه محصـــوالت لبنـــی در صـــورت حـــدف ارز
ترجیح ــی فراه ــم باش ــد.
بنـــی طبـــا یـــادآور شـــد :هـــم اکنـــون بحـــث دربـــاره حـــذف ارز
ترجیحــی  ۴۲۰۰تومانــی بــرای همســانی ســازی نــرخ ارز بــا هــدف
جلوگیــری از فســاد بــه طــور جــدی توســط نماینــدگان مجلــس در
ح ــال پیگی ــری اس ــت.

47

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

دی ماه 99

خصوصی به عنوان نمایندگان تولیدکنندگان مربوط میشود.
میررضوی با اشاره به قانون بهبود کسب و کار ،اظهار کرد :در ماده  ۲این
قانون آمده است که هر تصمیمی باید با نظر انجمنهای ذی ربط گرفته
شود تا ضمن حمایت از تولید ،مصرف کننده نیز منتفع شود.
وی ادامه داد :اما هیچگاه در تصمیم گیریها نظر تولیدکننده به
عنوان اصلیترین حلقه زنجیره دیده نمیشود و تصمیمات جزیرهای
گرفته میشود که نتیجه آن ناهماهنگیها ،نابسامانیها و سو استفاده
فرصتطلبان است.

گرانفروشی  ۵۰تا ۱۰۰
درصدی روغن مایع در
بازار /رکود در بازار برنج،
چای و حبوبات
دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی
تهران از گرانفروشی  ۵۰تا ۱۰۰
درصدی روغن مایع در بازار خبر داد و گفت :قیمت درج شده برای مصرف
کننده بر روی روغن مایع با قیمتی که به دست مصرف کننده می رسد
اختالف بسیاری دارد.
به گزارش ایسنا؛ قاسمعلی حسنی در پاسخ به این سوال که چرا همچنان
عرضه روغن جامد و مایع در بازار کم است ،اظهار کرد :صفر تا صد روغن
از تخصیص ارز تا واردات آن دست دولت بوده و دست بخش خصوصی در
این زمینه برای حل مشکالت بسته است.
وی ادامه داد :بارها اعالم کردیم که تجار به دلیل اعتباراتی که در دنیا دارند
میتوانند بدون دریافت ارز دولتی اقدام به واردات روغن خام کنند .اما به
صحبتهای ما توجهی نمیشود و دولت اعالم کرده است که واردات روغن
بایستی با ارز دولتی صورت گیرد.
به گفته وی مشکالت ایجاد شده در تخصیص ارز وقفه ای را در واردات
روغن ایجاد کرد و همین وقفه منجر به کاهش تولید و توزیع روغن در
بازار شد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران اضافه کرد :خوشبختانه روغن
مایع به اندازه نیاز فروشگاههای زنجیره ای توزیع می شود .البته یک
گرانفروشی  ۵۰تا  ۱۰۰درصد در روغن مایع برای مصرف کننده در بازار
رخ می دهد؛ به طوری که روغنی که بر روی آن قیمت  ۹۰۰۰تومان درج
شده  ۱۴هزارتومان ،روغنی که بر روی آن  ۱۶هزارتومان قیمت خورده ۲۴
هزارتومان و روغن  ۱۵۷هزارتومانی  ۳۱۰هزارتومان به مصرف کنندگان
عرضه می شود.
وی با بیان اینکه ارز دولتی مشکالت بسیاری ایجاد کرده است و بایستی
از واردات روغن حذف شود ،گفت:بایستی بخش خصوصی وارد بازار شده
و با مکانیزم عرضه و تقاضا بازار کنترل شود .دولت نیز در این میان نقش
نظارتی داشته باشد.
حسنی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه خرید و فروش
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اقالمی چون برنج ،حبوبات و چای در بازار با رکود مواجه شده است،
گفت:مردم در انتظار کاهش قیمتها هستند و کمتر خرید میکنند و
فروشندگان نیز منتظر هستند اجناسشان را با قیمت بهتری بفروشند و
ضرر نکنند و همین امر رکود مطلق ایجاد کرده است و بازاری که تا دوماه
قبل پر رونق بود در حال حاضر بی رمق شده است.
وی در پایان گفت :برای برون رفت از این شرایط بایستی اتاق های فکری با
حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل شود و از حضور و تجربیات مدیران
بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود .همچنین در وزارتخانه ها به
روی بخش خصوصی باز باشد و دولت بخش خصوصی را رقیب خود نداند.

رئیس اتاق اصناف
تهران :بررسی
درخواست افزایش
قیمت نان
رئیس اتاق اصناف تهران ،گفت :قیمت نان افزایش نیافته است ،اما
درخواست اتحادیه نانوایان تهران در مورد افزایش قیمت نان در حال
پیگیری و بررسی است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ،به نقل از اتاق اصناف
تهران ،قاسم نوده فراهانی با اشاره به ساماندهی بازار ماسک گفت :از ابتدای
آینده بازرسان اصناف و صمت با حضور در سطح شهر ،خواربار فروشیها،
واحدهای عرضه کننده تجهیزات پزشکی و سوپرمارکتها ،ماسکهای
غیراستاندارد که مورد تایید سازمان غذا و دارو و ستاد مقابله با کرونا
نباشند ،جمعآوری خواهند شد.
وی افزود :طبق اعالم سازمان غذا و دارو ،منظور از ماسک استاندارد ،ماسک
های تولید شده با ماشین و دارای پارچه ملت بلون (پارچه مخصوص به
عنوان فیلتر که بین الیه درونی و بیرونی ماسک واقع شده) هستند که در
غیر این صورت ماسک از واحد صنفی جمع آوری می شود.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به خودکفایی تولید ماسک افزود :با
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ماسک های غیر استاندارد برخورد
خواهد شد.
نوده فراهانی با اشاره به ثبت مشخصات تولیدکنندگان استاندارد در
سامانه جامع تجارت ،گفت :عرضه کنندگان ،باید ماسک را از سامانه جامع
تجارت و از تولیدکنندگان مورد تایید خریداری و حتما فاکتور رسمی
خرید دریافت کنند.
وی افزود :از ابتدای هفته آینده بازرسان اصناف و صمت به سطح شهر و
واحدهای عرضه کننده ماسک مراجعه خواهند کرد و در صورت مشاهده
ماسک بدون استاندارد ،آن کاال را جمع آوری و واحد متخلف را به تعزیرات
معرفی خواهند کرد.
* نان گران نشده است
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه در خصوص افزایش قیمت نان گفت:
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قیمت نان تغییری نیافته است و مردم در صورت گرانفروشی تخلف را
به سامانه  »۱۲۴اطالع دهند تا توسط تعزیرات با نانوایی متخلف برخورد
شود.
نوده فراهانی افزود :اتحادیه نانوایان تهران برای افزایش قیمت نان
درخواستی داده و این درخواست فقط در حال پیگیری و بررسی است.
نوده فراهانی افزود :درخواست اتحادیه نانوایان تهران در کمیته کارشناسی
بررسی می شود و در صورتی که درصدی برای افزایش قیمت در نظر
گرفته شود ،در آن زمان قیمت نان ابالغ میشود.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت :بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت
تهران به تخلفات نانوایی هایی که اقدام به گرانفروشی میکنند رسیدگی
و در صورت اثبات گرانفروشی مسئول آن واحد صنفی را برای سیر
مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند کرد.

صادرات پسته ۲
برابر شد /بزودی
قیمت پسته ایرانی
افزایش پیدا میکند

هیئت مدیره انجمن
صنایع لبنی با رئیس
انستیتوتحقیقاتتغذیه
ای و صنایع غذایی کشور
دیدار کردند
در نشســت مشــترک انجمــن صنایــع لبنــی و انســتیتو تحقیقــات
تغذیــه ای بــا بررســی برنامــه هــای پیــش روی انســتیتو بــه معضالت
جامعــه در زمینــه فرهنــگ مصــرف لبنیــات بــا حمایــت گســترده
انســتیتو در انجــام پــروژه هــای مختلف تحقیقاتــی در راســتای کمک
بــه فرهنــگ ســازی مصــرف و پاســخ بــه شــبهات موجــود در صنایــع
غذایــی پرداختــه شــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و کشــاورزی ،محمدتقــی
شــکروی عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنایــع لبنــی بــا اشــاره بــه
اهمیــت ســامت تغذیــه ای کشــور ،تاثیــر فشــار قیمــت گــذاری
دســتوری بــر کاهــش کیفیــت محصــوالت را مــورد بحــث قــرار داد و
براهمیــت وظایــف حاکمیتــی بــر ترویــج الگــوی غذایی ســالم تصریح
کــرد.
در ایــن میــان دکتــر شــبانی ،عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنایــع
لبنــی نیــز بــر حضــور فعاالنــه انســتیتو در الگوســازی و پاســخ بــه
شــبهات مصــرف محصــوالت صنعــت غــذا تاکیــد داشــت.
محمــد فربــد عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صنایــع لبنــی بــا اشــاره
بــه ایــن کــه قــدرت خریــد خانــوار در کشــور نســبت بــه ســال ۹۰
حــدود  ۳۳درصــد کاهــش یافتــه اســت گفــت :ســالهای زیــادی نیــاز
اســت تــا بــا تــاش و هــدف گــذاری مناســب بتــوان ایــن فاصلــه را
جبــران کــرد.
وی ادامــه داد :بــا وجــود ایــن آمارهــا بــاز هــم دولــت اعــام خودکفایی
در زمینــه تولیــد گوشــت و کــره میکنــد امــا  ۲۵میلیون نفــر از جامعه
توانایــی خریــد گوشــت را نــدارد .متاســفانه راه حــل کوتــاه مدتــی در
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رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران از افزایش  ۲برابری صادارت پسته
طی  ۳ماه اخیر خبر داد و گفت :بر خالف سایر محصوالت کشاورزی
باغداران پسته از  ۹۵درصد از بهای صادراتی محصول خود منفعت
میبرند.
به گزارش ایلنا؛ محمد صالحی با تاکید بر اینکه سال زراعی پسته از مهرماه
هر سال آغاز میشود ،افزود :امسال در بخش تولید و بازار صادراتی ،سال
زراعی خوبی برای پسته بوده است .از آغاز سال زراعی پسته در مهرماه تا
پایان آذرماه شاهد رونق کم نظیر صادرات پسته کشور بو دهایم.
صالحی با بیان اینکه در  ۳ماه گذشته موفق به صادرات  ۹۰هزار تن پسته
شدهایم ،اظهار کرد :این مقدار  ۲برابر میزان صادرات در  ۳ماهه ابتدایی
سال زراعی گذشته پسته است.
وی ارزش صادراتی پسته در این  ۳ماه را بیش از  ۵۴۰میلیون دالر عنوان
کرد و افزود :در حال حاضر هر کیلوگرم پسته ایران در بازار جهانی  ۶دالر
معامله می شود.
به گفته وی؛ هر چند قیمت معامله پسته ایران نسبت به سال گذشته
اندکی کاهش یافته است ،اما مشتریان آن بسیار بیشتر از گذشته است
که همین موضوع رونق را به بازار این محصول سودمند ایرانی بازگردانده
است.
صالحی پیشبینی کرد :با توجه به استقبال خوب مشتریان خارجی به
زودی قیمت پسته ایرانی افزایش پیدا میکند و شاهد درآمد بیش از ده

هزار تا  ۱۵هزار دالری برای صادرات هر تن پسته باشیم.
رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران رونق صادرات پسته را به نفع تولید
و تولیدکننده دانست و افزود :بر خالف سایر محصوالت کشاورزی مانند
محصوالت ترهبار که کشاورز تنها  ۲۰درصد از بهای صادراتی دسترنج
خود منتفع میشود ،باغداران پسته از  ۹۵درصد بهای صادراتی پسته
منفعت میبرد.
صالحی معتقد است؛ به هر میزان که از صادرات پسته حمایت شود
کشاورزان بیشتری میتوانند به تولید پر منعفت این محصول ارزشمند
روی بیاورند هم خود و هم اقتصاد کشور را بهرهمند کنند.
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ایــن زمینــه وجــود نــدارد و بایــد بــا انتخــاب درســت و تفکــر صحیــح
ایــن مشــکل را در بلنــد مــدت برطــرف نمــود.
وحیــد مفیــد عضــو هیئــت علمــی انســتیتو تحقیقــات تغذیــه ای
کشــور بــا بیــان ایــن کــه انســتیتو از پــروژه هــای مختلــف دانشــجویی
بــه خصــوص در حــوزه لبنیــات حمایــت ویــژه ای میکنــد ادامــه داد:
انســتیتو در زمینــه تحقیقــات تخصصــی میتوانــد همــکاری هــای
مختلفــی را در صنایــع غذایــی بــه خصــوص صنعــت لبنیــات بــا
پژوهشــگران و دانشــجویان داشــته باشــد.
میراســام تیمــوری رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنایــع لبنــی در
جلســه مشــترک انجمــن بــا انســتیتو تحقیقــات تغذیــه ای بیــان کرد:
امنیــت غذایــی یــک موضــوع بســیار مهــم در شــرایط کنونــی بــه
شــمار میــرود کــه بــی توجهــی بــه آن میتوانــد مشــکالت زیــادی را در
ســامت جامعــه ایجــاد کنــد.
وی ادامــه داد :انســتیتو میتوانــد بــا پــروژه هــای تحقیقاتــی خــود در
راســتای ارتقــا امنیــت غذایــی کشــور گام هــای بســیار موثــری بــردارد.
مهنــدس رضــا باکــری دبیــر انجمــن صنایــع لبنــی ایــران گفــت:
انســتیتو میتوانــد بــا تحقیقــات و اطــاع رســانی در مســیر فرهنــگ
مصــرف بــه ســامت جامعــه و ســامت روانــی مــردم کمــک شــایانی
کنــد.
دکتــر ســید امیــر محمــد مرتضویــان  ،سرپرســت انســتیتو تحقیقــات
تغذیــه ای و صنایــع غذایــی کشــور بــا اشــاره بــه برنامــه هــای پیــش
روی انســتیتو نظیــر نظــارت بیشــتر بــر اعطــای ســیب ســامت بــه
مــواد غذایــی گفــت  :پیــش تــر بســیاری از اســتعالمات غذایــی کشــور
توســط انســتیتو صــورت میگرفــت امــا متاســفانه اکنــون اینگونــه
نیســت و مــا درصــدد آن هســتیم تــا ایــن موضــوع را در انســتیتو احیــا
کنیــم تــا بتوانیــم بــه شــبهات موجــود در صنایــع غذایــی بــه خصوص
لبنیــات پاســخ دهیــم.
وی ادامــه داد :چنــدی پیــش شــایعه ای در زمینــه مضــر بــودن شــیر
در فضــای مجــازی منتشــر شــد .ایــن موضــوع بــه هیــچ عنــوان صحت
نــدارد  .ایــن مطلــب بســیار غیرکارشناســانه اســت و هیــچ گونــه
اســتدالل علمــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
ایشــان ضمــن تاییــد صحبــت هــای دکتــر مفیــد دربــاره حمایــت
از پــروژه هــای تحقیقاتــی بــه خصــوص پــروژه هــای دانشــجویی
گفــت :انســتیتو هیــچ مشــکل مالــی در زمینــه تحقیقــات نــدارد و در
محورهــای مختلــف آنالیــزی و تحقیقاتی بســیار قــوی اســت و میتواند
بــا تجهیــز شــدن مرکــز مطالعــات گام هــای مهمــی در تحقیقــات
علمــی صتایــع غذایــی به خصــوص صنعــت لبنیــات بــردارد .همچنین
توانایــی انســتیتو در همــکاری بــا دانشــگاه هــای مختلــف نیــز بســیار
قابــل توجــه اســت.
در پایان اعضای هیئت مدیره انجمن از آزمایشگاه ها و واحد های انستیتو به
همراهی کارشناسان این سازمان بازدید کردند و از توضیحات آنان بهره بردند.
الزم به ذکر است انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور در سال ۱۳۴۰
تاسیس و تا کنون با رسالت سنجش وضعیت تغذیه جامعه ایران ،شناسایی
 ،کمبودها ،نارساییها و علل و ریشههای مشکالت و روند آنها در گروههای
مختلف سنی و طبقات اجتماعی و مناطق جغرافیایی ،مهمترین و اصلی
ترین مرجع سیاستگذاری سالمت و امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
Food Industry Magazine

50

شماره  27دوره جدید ()132

خبـر

کدام کاالی ایرانی در
اروپا بیشترین طرفدار
را دارد؟
اتــاق بازرگانــی تهــران در جدیدتریــن گــزارش خــود بــه بررســی
وضعیــت تجــارت ایــران بــا اتحادیــه اروپــا و اتحادیــه اوراســیا در ســال
جــاری پرداختــه اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و کشــاورزی ،بــر اســاس
اطالعــات ارائــه شــده از ســوی ایــن اتــاق ،در ده ماهــه ابتدایــی ،۲۰۲۰
هــر چنــد میــزان واردات ایــران از اتحادیــه اروپــا کاهــش یافتــه امــا
میــزان صــادرات افزایــش محــدودی را بــه ثبــت رســانده و بــه ایــن
ترتیــب وضعیــت ایــران در تجــارت مشــترک میــان دو طــرف ،بهبودی
نســبی را نشــان میدهــد.
در میــان کشــورهای اروپایــی واردکننــده کاال از ایــران ،مانند ســالهای
قبــل ،همچنــان آلمــان اصلیتریــن شــریک اروپایــی به شــمار مـیرود
و در  ۱۰ماهــه ابتدایــی ســال جــاری میــادی ۲۳۲ ،میلیــون یــورو،
معــادل  ۳۶درصــد از کل صــادرات بــه اروپــا را بــه خــود اختصــاص
داده اســت.
پــس از آلمــان ،هلنــد بــا  ،۱۱۰ایتالیــا بــا  ،۸۴اســپانیا بــا  ۴۵و بلژیــک
بــا  ۳۰میلیــون یــورو دیگــر واردکننــدگان اصلــی کاال از ایران به شــمار
میرونــد.
در میــان کاالهــای ایرانــی صــادر شــده بــه اروپا نیــز مــواد و محصوالت
غذایــی و حیوانــات زنــده  ۴۰درصــد از کل ســبد صادراتــی را تشــکیل
میدهنــد و پــس از آن ،مــواد شــیمیایی بــا  ۱۹درصــد ،ســوختهای
معدنــی بــا  ۱۶درصــد ،کاالهــای صنعتــی بــا  ۱۱درصــد ،مــواد خــام
غیــر خوراکــی بــا  ۱۰درصــد و ســایر کاالهــا بــا چهــار درصــد در
ردههــای بعــدی قــرار دارنــد.
در میــان صادرکننــدگان اروپایــی کاال بــه ایــران نیــز آلمــان بــا یــک
میلیــارد و  ۲۲۶میلیــون یــورو در ایــن حــوزه نیــز صدر نشــین اســت و
پــس از آن ،ایتالیــا بــا  ،۴۷۴هلنــد بــا  ،۲۹۸فرانســه بــا  ۲۰۶و اســپانیا
بــا  ۱۶۵میلیــون یــورو دیگــر صادرکننــدگان اصلــی اروپایــی بــه ایــران
بودهانــد .در میــان کاالهــای اروپایــی ۳۳ ،درصــد از کل واردات ایــران
بــه ماشــین آالت و تجهیــزات حمــل و نقــل ۲۷ ،درصــد بــه مــواد
شــیمیایی و  ۱۴درصــد بــه محصــوالت غذایــی اختصــاص یافته اســت.
اتــاق بازرگانــی تهــران همچنیــن آخریــن وضعیــت تجــارت مشــترک
میــان ایــران و اورآســیا را نیــز بررســی کــرده و بــر ایــن اســاس بــا
وجــود افزایــش صــادرات بــه برخــی کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه،
بــا شــیوع کرونــا ،میــزان تجــارت مشــترک در میــان همســایههای
شــمالی نیــز افــت کــرده اســت.
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بــر ایــن اســاس میــزان تجــارت کاالیــی ایــران و اوراســیا در هشــت
ماهــه ابتدایــی ســال  ،۱۳۹۹تقریبــا  ۱.۴میلیــارد دالر بــوده  ۲.۸درصد
از کل ارزش تجــارت کاالیــی ایــران را تشــکیل میدهــد امــا میــزان
ایــن تجــارت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهشــی ۱۱
درصــدی را پشــت ســر گذاشــته اســت.
ایــران در ایــن مــدت  ۶۲۹میلیــون دالر بــه اوراســیا صــادرات داشــته
کــه از نظــر وزنــی  ۲۰و از نظــر ارزشــی کاهشــی شــش درصــدی
را نشــان میدهــد .در ایــن مــدت ایــران توانســته صــادرات خــود بــه
روســیه و بــاروس را بــه شــکل جــدی افزایــش دهــد امــا کاهــش
صــادرات بــه دیگــر کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه ،آمــار فعلــی را بــه
ثبــت رســانده اســت .محصــوالت کشــاورزی اصلیتریــن صــادرات
ایــران بــه اوراســیا بــوده و روســیه و ارمنســتان اصلیتریــن کشــورهای
واردکننــده کاال از ایــران در ایــن مــدت بودهانــد.

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی از توزیع روزانه سه هزار و  ۵۰۰تن روغن
خبر داد و گفت :استمرار آرامش بازار روغن تابع تخصیص ارز به موقع
برای واردات روغن خام است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،امیرهوشنگ بیرشک دبیر انجمن
صنفی روغن نباتی از آرامش بازار روغن خبر داد و گفت :با وجود آرامش
فعلی بازار روغن ،اما همواره نگران بحثهای تخصیص ارز هستیم.
او افزود :با توجه به قول مساعدت وزارت صمت و بانک مرکزی انتظار
میرود که نگاه ویژهای به تخصیص ارز صورت گیرد تا بازار روغن مجدد
ملتهب نشود.
بیرشک درباره آینده بازار روغن بیان کرد :بازار روغن طی ماههای آتی
به تخصیص ارز بستگی دارد؛ به طوری که با اختصاص ارز قابل انتقال
توسط بانکمرکزی ،روغن خام به میزان نیاز وارد کشور میشود؛ در غیر
این صورت به سبب استراتژیک بودن آن بازرگانی دولتی باید کمک کند.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی از توزیع روزانه سه هزار و  ۵۰۰تن روغن
خبر داد و گفت :اگر ارز مورد نیاز برای واردات روغن خام فراهم شود،
مشکلی در توزیع نخواهیم داشت.

محققـــان یـــک شـــرکت
محصـــوالت
دانشبنیـــان
غذایـــی بـــر پایـــه مـــواد گیاهـــی اســـتویا تولیـــد کردنـــد کـــه
بـــرای مصـــرف مبتالیـــان بـــه دیابـــت متناســـب ســـازی شـــده
اســـت.
ب ــه گ ــزارش پای ــگاه خب ــری صنع ــت غ ــذا و کش ــاورزی ،ب ــه نق ــل
از مرکـــز اطـــاع رســـانی معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهـــوری
امیـــد نگینـــی ،مدیـــر عامـــل ایـــن شـــرکت دانشبنیـــان گفـــت:
در حـــال حاضـــر یکـــی از اصلیتریـــن دالیـــل فـــوت افـــراد
بیماریهـــای قلبـــی و عروقـــی و ســـایر بیماریهـــای مشـــابه
اس ــت؛ از ای ــن رو م ــا در ای ــن ش ــرکت تولی ــد برخ ــی محص ــوالت
و شـــیرینیجات ،رژیمـــی و ســـالم بـــرای افـــراد مبتـــا بـــه
دیابـــت ،حساســـیت بـــه گلوتـــن و دیگـــر بیماریهـــای مرتبـــط
بـــا شـــکر را آغـــاز کردیـــم.
وی تولیـــد انـــواع گـــز ،ســـوهان ،شـــیرینی لـــوز و دیگـــر
شـــیرینیجات ،ایرانـــی و ســـنتی را از جملـــه ایـــن محصـــوالت
ن ــام ب ــرد و ادام ــه داد :در س ــاختار ای ــن ش ــیرینیها ،آرد ،ش ــکر
و گلوکـــز ،حـــذف و بـــه جـــای ایـــن مـــواد پرکالـــری ،از برخـــی
مـــواد طبیعـــی اســـتفاده شـــده اســـت.
نگین ــی ب ــا بی ــان اینک ــه در ای ــن محص ــوالت همچنی ــن از م ــواد
ســـوربیتول و ایزومالـــت اســـتفاده میشـــود ،یـــادآور شـــد :در
محصـــوالت ایـــن شـــرکت از مـــواد اســـتحصال شـــده از اســـتویا
اســـتفاده میشـــود ،بـــرگ خشـــک گیـــاه اســـتویا میتوانـــد
بی ــن  ۱۰ت ــا  ۲۰براب ــر برخ ــی م ــواد ش ــکری مض ــر ،ش ــیرینتر
باش ــد ،ام ــا باع ــث ب ــاال رفت ــن قن ــد خ ــون نش ــود و ای ــن مزی ــت
ب ــزرگ ای ــن م ــاده اس ــت ک ــه البت ــه خاصی ــت آنت ــی اکس ــیدانی
نیـــز دارد.
بـــر اســـاس اعـــام مرکـــز اطـــاع رســـانی معاونـــت علمـــی
ریاســـت جمهـــوری ،ایـــن فعـــال دانشبنیـــان ضمـــن توضیـــح
فعالیتهـــای ایـــن مجموعـــه بـــرای توســـعه بازاریابـــی،
گفـــت :محصـــوالت ایـــن شـــرکت بـــا یـــک ســـوم قیمـــت
نمونـــه مشـــابه خارجـــی عرضـــه میشـــود و تـــا کنـــون بـــه
کش ــورهایی نظی ــر ع ــراق ،روس ــیه و عم ــان نی ــز ص ــادر ش ــده
اســـت.
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دبیر انجمن صنفی روغن
نباتی :عرضه روزانه ۳
هزار و  ۵۰۰تن روغن در
بازار

عرضــه شــیرینی و گــز
بــرای مبتالیان بــه دیابت
بــر پایــه مــواد گیاهــی
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تغذیه

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

بخوانیدوسالمباشید
اهمیت خوردن ماکارونی

ماکارونی ،یکی از غذاهای پرطرفدار است که ارزش غذایی باالیی دارد و سرشار از ویتامینهای گروه  Bاست.
ماکارونی یک وعده غذایی مناسب و سیرکننده است اما برخی از انواع ماکارونیها خالی از کربوهیدرات هستند ،به این معنی که ارزش غذایی بسیار کمی در کنار کالریها دارند.
با رشد درک مردم ،از کربوهیدراتها ،گلوتن و شاخص گالیسمی ،این سوال برایشان پیش میآید که آیا ماکارونی سالم است؟.
طبق انجمن ملی ماکارونی ،هر فرد به طور متوسط در ایاالت متحده هر سال  ۲۰پوند ماکارونی میخورد اما تحقیقات سال  ۲۰۱۷کاهش محبوبیت ماکارونی را نشان داد که
تا حدودی به دلیل بهداشت و تغذیه است.
آیا ماکارونی سالم است؟
ماکارونی میتواند یک افزودنی عالی برای یک رژیم غذایی سالم باشد .یافتههای اخیر نشان میدهد افرادی که رژیم GIکم با شاخص گالیسمی کم دارند ،با خوردن ماکارونی،
وزن کم میکنند .این مطالعه به این نتیجه رسید که ماکارونی باعث افزایش وزن یا چربی بدن نمیشود.
 ،GIمعیار اندازه گیری تاثیر غذای غنی از کربوهیدرات در افزایش قند خون است .هرچه سرعت جذب بیشتر شود ،سطح قند خون فرد باالتر و سریعتر افزایش مییابد .به طور
کلی ،غذاهای با شاخص گالیسمی کم میتوانند به فرد کمک کنند تا وزن خود را کنترل کرده و خطر بیماری قلبی و دیابت نوع  ۲را کاهش دهد.
طبق انجمن دیابت آمریکا ،غذاهای نشاستهای مانند ماکارونی میتواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم برای افراد دیابتی باشد .با این حال ،ضروری است که سهم
ماکارونی را کاهش داده و استفاده از سسهای پر قند و چربی را به حداقل برسانیم .همچنین بهتر است ماکارونی سبوس دار یا ماکارونی بر پایه لوبیا یا عدس
را انتخاب کنید که مواد مغذی بیشتری دارد.
برخی از افراد ماکارونی را از رژیم غذایی خود حذف میکنند ،زیرا در تالش هستند گلوتن دریافتی خود را کاهش دهند .تا زمانی که شخصی
حساسیت به گلوتن یا بیماری سلیاک نداشته باشد ،هیچ مدرکی وجود ندارد که رژیم بدون گلوتن هیچ گونه فایدهای برای سالمتی داشته
باشد .مطالعات نشان میدهد که بسیاری از انواع ماکارونیهای فاقد گلوتن و سایر محصوالت فاقد گلوتن میتوانند گرانتر و از سالمت
کمتری نسبت به معادلهای فاقد گلوتن برخوردار باشند .آنها فیبر و پروتئین کمتر و قند و چربی بیشتر از غذاهای معمولی دارند.
ماکارونی سبوس دار یکی از غذاهایی است که رژیم مدیترانهای را تشکیل میدهد ،این یک رویکرد تغذیهای است که بسیاری
از پزشکان و متخصصان رژیم درمانی برای کنترل بهتر وزن و کاهش خطر بیماری توصیه میکنند.
ماکارونی سبوس دار و کامل
ماکارونی غنی شده سنتی فقط از قسمتهای خاصی از هسته گندم استفاده میکند ،به این معنی که مواد مغذی اصلی
را در طی فرایند تولید از دست میدهد .تولیدکنندگان اغلب برخی از این مواد مغذی را که شامل آهن و ویتامینهای
گروه Bهستند به صورت مصنوعی به محصول نهایی اضافه میکنند.
در ماکارونی سبوس دار از تمام هسته گندم استفاده میشود ،به این معنی که مواد مغذی همراه با فیبر و سایر اجزای
مفید در ماکارونی باقی میمانند .ماکارونی سبوس دار مقدار کمتری کالری و کربوهیدرات دارد .خوردن غالت کامل
با کاهش خطر چاقی و خطرات مربوط به سالمتی مرتبط است.
انواع ماکارونی
ماکارونی در اشکال و اندازههای مختلف موجود است .برخی از محبوبترین انواع عبارتند از :ماکارونی اسپاگتی،
فتوچینی ،راویولی ،الزانیا ،ورمیشل ،تورتلینی و پنه.
اگرچه ماکارونی میتواند به تنهایی مفید باشد اما به راحتی میتواند به پایهای برای کالری زیاد تبدیل شود .از آنجا که
متوسط کالری مورد نیاز روزانه یک بزرگسال برای زنان  ۲۴۰۰–۱۶۰۰و برای مردان  ۳۰۰۰–۲۰۰۰است ،این وعده
غذایی تنها به نیمی از کالری روزانه و احتماالً حتی به میزان کامل کمک میکند.
نکاتی برای تهیه وعدههای غذایی سالم مبتنی بر ماکارونی عبارتند از:
 اضافه کردن مقدار زیادی سبزیجات استفاده از پروتئینهای بدون چربی ،مانند ماهی استفاده از سسهای خانگی به جای خرید سسهای آماده محدود کردن مقدار روغن را به یک تا دو قاشق غذاخوری جایگزینی پنیر با مخمر غذایی استفاده از ماکارونی سبوس دار ،ماکارونی بر پایه لوبیا یا عدسهمچنین محدود کردن اندازه پروتئین بسیار حیاتی است .هدف افراد باید این باشد که نیمی از بشقاب خود را با میوهها و سبزیجات و بیش
از یک چهارم آنها را با کربوهیدراتها مانند ماکارونی پر کنند.
Food Industry Magazine
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فواید مصرف پنیر در رژیم غذایی

پنیر تقویت کننده دندانها ،کنترل اشتها به شمار میآید ،زیرا حاوی مقدار زیادی پروتئین است.
تاتیانا رازوموســکایا متخصص تغذیه در مورد خواص خوردن پنیر در مقالهای مینویسد که پنیر باعث تقویت
دندان میشود.
او در مقاله خود گزارش میدهد که روسها پنیر بســیار کمی میخورند :فقط  ۵.۷کیلوگرم برای هر نفر در
سال .این مقدار کم است ،زیرا پروتئین موجود در پنیر بیشتر از پنیر خامهای یا گوشت است.
با خوردن پنیر ،خســتگی را از خود دور کنید .در  ۱۰۰گرم پنبــر پارمزان حدود  ۳۵گرم
پروتئیــن و در  ۱۰۰گرم پنیر گودا  ۲۳گرم پروتئین وجود دارد .برای مقایســه :در پنیر
کوزهای  ۱۳-۱۰گرم ،و حتی در گوشــت گاو و گوشت بره –  ۲۰-۱۸گرم در هر ۱۰۰
گرم پروتئین وجود دارد ،در حالی که پنیر کوره ارزانتر است.
پروتئین ماده اصلی و سازنده بدن است .اولین عالئم کمبود آن تورم صورت و تورم
پاها ،سرماخوردگی مکرر ،ضعف و خستگی است .به همین دلیل با خوردن پنیر
میتوانید پروتئین بدن خود را افزایش دهید ،اگر فعالیت بدنی شما خیلی زیاد
نیست ،بدن شما به  ۵۵-۴۵گرم پروتئین مورد نیاز است ،بنابراین استفاده از پنیر
در رژیم غذایی مفید است.
پنیر حتی میتواند توسط افرادی که رژیم دارند خورده شود ،اما باید میزان ان رعایت شود.

خواص اعجاز انگیز مصرف زرشک برای سالمت بدن
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براساس مطالعات دانشمندان مصرف زرشک میتواند مانع از ابتال به برخی بیماریها شود.
زرشک یکی از گیاهان بومی مناطق معتدل محسوب میشود که دارای میوههایی سرخ رنگ و ترش است .امروزه از زرشک به روشهای مختلف استفاده میشود .در کنار طعم
دلپذیر ،این گیاه دارای خواص بی شماری برای بدن است.
براساس اعالم مرکز اطالعات غذایی آمریکا ،یک چهارم فنجان (معادل  ۲۸گرم) زرشک خشک شده معادل  ۸۹کالری انرژی ،یک گرم پروتئین ،یک گرم چربی۱۸ ،
گرم کربوهیدرات و ۳گرم فیبر است .همچنین مصرف این میزان زرشک ۲۱۳درصد نیاز روزانه بدن به ویتامین Cو ۱۵درصد نیاز بدن به آهن را تامین میکند.
زرشک دارای روی ،منگنز و مس است که این سه عنصر نقش کلیدی در ایمنی بدن و جلوگیری از ابتال به بیماریها دارند .آنتوسیانین ترکیب دیگری است
که به وفور در این گیاه دیده میشود و میتواند سالمت قلب و مغز را بهبود بخشد.
تحقیقات نشان داده است آنتی اکسیدانهای قوی موجود در زرشک به بدن برای مبارزه با رادیکالهای آزاد کمک کرده و خطر آسیب به سلولها
را کاهش میدهند .همچنین مصرف زرشک میتواند باعث کاهش قند خون و سطح کلسترول شده و سرعت رشد سلولهای سرطانی
را کم کند .افراد مبتال به دیابت میتوانند برای مدیریت قند خون خود از این گیاه استفاده کنند .مصرف زرشک باعث بهبود پاسخ
سلولهای بدن به هورمون انسولین خواهد شد که این امر منجر به جذب بهتر قند از خون و در نتیجه کاهش قند خون میشود.
یک پژوهش ۳ماهه بر روی افراد مبتال به دیابت نوع ۲حاکی از آن است مصرف یک و نیم گرم زرشک در روز میتواند به مدیریت
قند خون کمک کند.
از سوی دیگر ،از دیرباز از زرشک به عنوان یک روش طبیعی برای درمان اسهال استفاده میشود .متخصصان میگویند زرشک
حرکت مواد غذایی در روده را آرام کرده و جلوی اسهال را میگیرد .همچنین تحقیقات بر روی حدود ۲۰۰بیمار مبتال به سندرم
روده تحریک پذیر نشان میدهد مصرف  ۸۰۰میلی گرم زرشک در روز میتواند به میزان قابل توجهی از تعداد دفعات اجابت
مزاج اسهالی شکل در این افراد بکاهد.
از دیگر خواص مصرف زرشک میتوان به جلوگیری از ابتال به چاقی و اضافه وزن ،کاهش سطح فشار خون ،کاهش سطح تری
گلیسرید خون ،مفید برای سالمت دهان و دندان ،تقویت کننده سیستم ایمنی بدن ،خواص ضدسرطانی و درمان آکنه اشاره کرد.
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تغذیه

ترکیب شیر و عسل
و  ۷فایده ارزشمندی
که از آنها بیخبرید
مدتهای مدیدی است که از عسل به عنوان درمان طبیعی برای بسیاری از
بیماری ها استفاده می شود .عســل خواص آنتی اکسیدانی ،ضدباکتری ،ضد
التهابی ضد قارچ دارد .آرامبخش است و به کاهش مشکالت تنفسی کمک می کند.
در عین حال ،شیر میان سایر نوشیدنی ها حاوی ویتامین های ب کمپلکس ،ویتامین
آ و دی و مواد معدنی مانند کلسیم ،پروتئین حیوانی و اسید الکتیک است .ترکیب شیر به
همراه عسل خواص باورنکردنی برای ارتقای سطح سالمت دارد:
حفظ سالمت استخوان ها :نوشیدن شیر به همراه عسل ،باعث جذب بیشتر کلسیم در بدن شده و
همین امر از بروز بیماریهایی مانند پوکی استخوان و التهاب مفاصل که از مهمترین علل مرگ در بین
سالمندان که به مرگ خاموش نیز مشهور میباشد ،پیشگیری میکند.
محافظت از پوست :ترکیب شیر و عسل دارای خواص ضد میکروبی و پاک کننده است .بسیاری از محصوالت زیبایی
حاصل این ترکیب هستند .مصرف این نوشیدنی به شفافیت پوست کمک می کند و درمانی موثر برای سلولیت است.
هضم موثر غذا :عسل دارای خواص پره بیوتیک است و از رشد باکتری های مفید در سیستم گوارش حمایت می کند .باکتری های مفید
روده به سیستم هضم و جذب موثر مواد غذایی کمک می کنند و حتی روی عملکرد موثر مغز نیز تاثیر دارند .پره بیوتیک ها در شیر نیز یافت می شوند و کاهنده یبوست،
گرفتگی عضالت ،و باکتری های مضر بدن هستند.
افزایش مقاومت :خوردن شیر به همراه عسل به طور روزانه ،باعث افزایش مقاومت بدن شما می شود .شیر دارای پروتئین و عسل حاوی کربوهیدرات است .هر دوی این
عناصر برای تحریک متابولیسم شما ضروری هستند.
مبارزه با بی خوابی :خوردن شیر گرم همراه با عسل قبل از خواب شبانه ،یکی از شناخته شده ترین روش ها برای مبارزه با بی خوابی است .هر کدام از این مواد به تنهایی با
بی خوابی مبارزه می کنند ولی تاثیر ترکیبی آنها خواص چند برابر دارد .عسل تنها ماده شیرین است که به شما اجازه می دهد کنترل بیشتری روی انسولین تولیدی بدن
داشته باشید .این روند باعث می شود مغز شما تریپتوفان بیشتری تولید کند .این ماده شیمیایی سپس به سروتونین تبدیل می شود؛ هورمونی که به بهبود خواب کمک
می کند .شیر گرم همچنین ناراحتی معده را کاهش می دهد و به بهبود خواب کمک می کند.
مبارزه با پیری زودرس :آنتی اکسیدان های موجود در ترکیب شیر و عسل به مبارزه با رادیکال های آزاد بدن می رود .رادیکال های آزاد تاثیرات مخربی روی همه سیستم
های بدن دارند؛ به پوست آسیب می رسانند و منجر به لکه های پوستی می شوند .ترکیب شیر و عسل ،فعالیت رادیکال های آزاد در بدن را خنثی می کند.
مبارزه با باکتری ها :شیر و عسل تاثیرات بسیار مثبتی در مبارزه با برخی از باکتری ها دارد ،کاهنده عالئم سرماخوردگی و سرفه است و به سیستم تنفسی شما کمک می کند.
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مدیرعامل شرکت ورتو:

تولیدکننـدگان بـا از خودگذشـتگى
چرخ اقتصاد کشـور را مـی چرخانند
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نگیـن ایوبی گفت :کسـانى کـه درصنعت هسـتند و
دوام آورده انـد فشـارهای زیادی را تحمل کـرده اند و
بزرگ مردان و زنانى هسـتند که با از خودگذشـتگى
چرخ اقتصاد کشـور را مـی چرخانند.
بـه گـزارش پایگاه خبـری صنعت غـذا و کشـاورزی،
مدیرعامل شـرکت ورتو در پاسـخ به سـوال خبرنگار
اگروفودنیـوز مبنـی بر اینکـه؛ کارآفرینان تـا چه حد
در شـرایط سـخت تحریمـی کشـور توانسـتهاند بـه
اهـداف مختلف کشـور از جملـه اقتصـاد مقاومتی و
رونـق تولید کمک کننـد و در این زمینـه ارگان های
دولتـی در این مسـیر چه حمایتـی از تولیدکنندگان
داشـته انـد؟ گفت :بـا توجه به شـرایط فعلى کشـور
و تحریمهـاى اعمال شـده کـه منجر به کمبـود مواد
اولیه و نوسـانات شـدید قیمتها شـده و از سوى دیگر
قوانین دسـت و پـا گیـر واردات که متاسـفانه هر روز
هم تغییر مـی کنند بسـیار غیر کارشناسـى بـوده و
همـه ایـن قوانین بـه صـورت آزمـون و خطا اسـت و
تولید کننده بیشترین فشـار را تحمل کرده که عالوه
بر فشـارهاى مالى فشـارهاى روانى را هم تحمل می
کند که فقط بتواند به فرمایش رهبر کشـورمان چرخ
اقتصاد را بـه حرکـت در بیاورد.
مهندس ایوبـی ادامه داد :بسـیارى از کار آفرینان نوپا
تاب ایـن همه نامالیمـات را نداشـته و تمام سـرمایه
خودشـان را از دسـت داده اند و ورشکسـته شـده اند
و عـده ای دیگر نیـز به هر نحـوى مقاومت کـرده اند
و در این شـرایط دشـوار در حال فعالیت می باشـند.
وی افزود :مشـکالتى کـه کارآفرینـان با آنهـا مواجه
هسـتند ابتدا گرفتن مجـوزات داخلـى و تمدید آنها
بـراى تولیـد اسـت .بعنـوان مثـال شـخصى بـا یک
سـرمایه محدود قصـد دارد یـک کارگاه کوچـک راه
انـدازى کنـد اولین قـدم گرفتن مجـوز اسـت ،که از
صنـف نامه هایـی بـه ارگان هایـی داده می شـود که
بایـد اسـتعالمات انجام شـود .متاسـفانه تمامـى این
ارگانهـا نیز هر کـدام بـا چنـد اداره و ارگان دیگر باید
مکاتبه کنند تا آیا موافقت نمایند یـا خیر و در نهایت

کارآفرین یا مـی تواند انجـام بدهد و کلى از سـرمایه
اش صرف عوامـل غیر مرتبط بـا تولید می شـود و یا
توانایـى نداشـته و از کار منصرف می شـود.
ایوبـی در ادامه گفـت :و در این مـدت چندین بار باید
مدارک مختلـف ارائه بدهنـد و با توجه بـه اینکه زیر
سـاخت مراحل ادارى در کشـور به صـورت اینترنتى
نیسـت و یـا کارفرمـا توانایی کار بـا سیسـتم را ندارد
این بخـش هم با گرفتاری فـراوان به پایان اگر برسـد
و کارآفریـن هم در این مـدت از سـرمایه اى که براى
تولیـد در نظـر گرفتـه اسـت ،هزینه نمـوده حـاال با
جیـب خالى بـه مرحله تولید میرسـد.
مدیرعامـل شـرکت ورتـو عنـوان کـرد :حال بـا این
شـرایط سـخت کارآفریـن بـه تولیـد رسـید ،اداره
مالیـات و اداره کار بـا پرداخت حق بیمه هاى بسـیار
بـاال و درآمـد نداشـته اى که بایـد مالیات بدهـد ،و از
همه مهمتر کارگرانـى که حقوق جـواب هزینه هاى
زندگیشـان را نمی دهد و به کارفرما فشـار می آورند
و کارفرمایـی کـه در ابتـداى کار همه سـرمایه اش را
صـرف هزینه های غیر تولید کـرده واالن نیـز اول راه
اسـت و بازار فـروش ندارد و بـه درآمد نرسـیده و باید
کلى فشـار را تحمـل کند.
وی گفـت :در ایـن مدت تمامـى ارگانهـاى مرتبط با
بازدیدهاى مکرر بـه تولیدى وگرفتن ایرادات مختلف
و هزینه تراشـى راه نفس کارآفرین را می بندند .حاال
بنظر شما کسانى که درصنعت هسـتند و دوام آورده
انـد چـه فشـارهایی را تحمل کـرده اند غیـر از اینکه
بزرگ مردان و زنانى هسـتند که با از خودگذشـتگى
چرخ اقتصاد کشـور را مـی چرخانند.
مدیرعامل شـرکت ورتو راهکارها و انتظارات از دولت
و ارگانهـاى مختلـف را چنیـن عنوان کـرد :اگر چین
به قدرت اقتصادى دنیا بدل شـده اسـت به این دلیل
اسـت که مسـئوالن مربوطه به تمام کسانى که قصد
تولیـد داشـته اند بـا هر توانـى وهـر امکاناتـى مجوز
تولید داده و فقط با درجه بندى کردن محصوالتشان
اجـازه تولیـد را صـادر کردند .همیشـه همه شـرایط

شـاید مطلوب کار نباشـد ولى اگـر دولت بـا توجه به
شرایط و دسـته بندى کردن نیازات کشور به کسانى
که متقاضـى تولید هسـتند با اسـتفاده از مشـاورین
خبـره و مشـاوره و حمایت از آنهـا بـا دادن امکانات و
وامهاى سـریع و کـم بهره مثل سـایر کشـورها اقدام
کنـد و بجاى مراحل پیچیـده براى اخـذ مجوز تولید
با یـک فرآیند سـاده ایـن کار انجام بشـود مطمئنا با
توجه بـه منابع داخلـى خوبى کـه دارا هسـتیم ،می
توانیـم به قطـب بزرگ صنعتـى دنیا تبدیل بشـویم.
وی گفت :اما متاسـقانه رانتها و روابـط در تمامى الیه
هـاى جامعه نفـوذ کـرده و ترمـزى براى یـک جهاد
اقتصادى شـده اسـت ،وبه جاى ریشـه یابى و رفع آن
منکر تمـام ایرادات می شـویم.
ایوبـی ادامه داد :متاسـفانه ما در گرانـى مثال بنزین یا
نحـوه پرداخت مالیات مرتبا خودمان را با کشـورهاى
پیشـرفته مقایسـه می کنیم و از آنها الگو می گیریم
ولـى در مسـایلى ماننـد رفـاه اجتماعى ویـا حمایت
دولـت از کار آفرینان یـا نحوه بانکـدارى و وامهاى بى
بهره یـا کم بهره هیچ مقایسـه اى صـورت نمی گیرد
و آنهـا را قبول نداریـم و نتیجه همه اینهـا ایجاد تورم
و گرانى و فرو پاشـى اقتصاد کشـور اسـت.
وی عنوان کرد :وارد کننده بـا دور زدن تحریمها مواد
اولیـه مـورد نیـاز را وارد کشـور مـی کنـد سـپس به
دلیـل روادیـد کارى به قدری پرسـه ترخیـص طول
می کشـد و هزینـه بـه وارد کننده تحمیل می شـود
که یـا تاریخ انقضا محصول فرا می رسـد یـا به قدری
هزینه هـاى پرداختـى افزایش می یابـد که محصول
با چند برابر قیمت بـه کارخانه می رسـد و این حجم
سـنگین مالى را براى تولیـد دارد .تولید کننده نیز به
همچنین وضعى مواجه هسـت ولى متاسـفانه مرتبا
تکـرار می شـود و بعد انتظـار رونق اقتصـادى داریم.
ایوبی در پایان گفـت :کارآفرینان خواهان رسـیدگى
بـه کوتـاه کـردن مراحـل و مجـوزات بـراى تولیـد و
واردات بـوده تا بتوانند با تمـام تالش ایـده رهبری را
به حقیقت برسـانند
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کاهش  ۹۰۰دالری ارزش زعفران ایرانی طی دو سال گذشته
مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی
ایران با بیان اینکه از سال گذشته بارها در خصوص
مشکالت بخش کشاورزی صحبت کردیم اما به آنها
توجهی نشد ،اظهار کرد :با اقتصاد دولتی نمی توان
اقتصاد خصوصی را مدیریت کرد و همین سیاست
های نادرست در تصمیم گیری ها منجر به این شده
که طی  ۲سال گذشته ارزش زعفران ایرانی از ۱۴۰۰
دالر به  ۵۰۰دالر برسد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،امین شالچیان در
نشست خبری با موضوع “چالش های تامین نهاده
های کشاورزی” با بیان اینکه از سال گذشته بارها در
خصوص مشکالت بخش کشاورزی صحبت کردیم اما
به آنها توجهی نشد ،اظهار کرد :با اقتصاد دولتی نمی
توان اقتصاد خصوصی را مدیریت کرد و همین سیاست
های نادرست درتصمیم گیری ها منجر به این شده
که طی  ۲سال گذشته ارزش زعفران ایرانی از ۱۴۰۰
دالر به  ۵۰۰دالر برسد.
وی ادامه داد:سالهاست که ساختار کشاورزی ما سرو
ته اداره می شود .یعنی ابتدا تولید صورت می گیرد و
بعد به فروش آن توجه می شود .در صورتی که در هر
صنفی ابتدا باید به حوزه بازرگانی توجه کرد و سپس
تولیدات براساس آن ساماندهی شود .همین بی
توجهی به حوزه فروش باعث شده که یکسال یک
محصولی وجود داشته باشد و محصول دیگری نباشد
و سال بعد دقیقا عکس آن رخ دهد و در این میان تنها
منابع مفید کشور از بین می رود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی
ایران اضافه کرد :نمی توان با تفکر و تیم دولتی اقتصاد
را مدیریت کرد .باید تصمیمات به بخش خصوصی
واگذار شود .در بخش کشاورزی تشکل ها و اتحادیه
هایی وجود دارند که قدمت آنها بیش از  ۵۰سال است
و ساختارهای منسجمی شکل گرفته است که می توان
از ظرفیت آنها استفاده کرد و این اتحادیه ها و تشکل
ها می توانند در بخش های مختلف از تولید تا صادرات
نقش موثری را داشته باشند.
وی تصریح کرد :بارها اعالم کردیم که اگر قرار است
محصوالت کشاورزی صادر شود به ثبات در قوانین
نیاز داریم .تصمیمات یک شبه حوزه بازرگانی
کشاورزی را نابود می کند .باور داریم که با توسعه بخش
کشاورزی در چند استان به راحتی می توان کشور را
با استانداردهای هلند اداره کرد ولی این امر مستلزم
حضور پررنگ فعاالن بخش خصوصی است.
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شالچیان با اشاره به اینکه دخالت در حوزه فعالیت
اتحادیه ها غیر از ازبین بردن ظرفیت های موجود
نتیجه دیگری ندارد ،گفت :قرار بر تعامل با بخش
خصوصی بود نه تقابل .قرار بود اتحادیه ها نقش فعال
تری در بخش کشاورزی داشته باشند ولی متاسفانه
این مهم محقق نشد.
این فعال بخش خصوصی همچنین به وضعیت بازار
مواد غذایی خصوصا تخم مرغ در سال آینده اشاره کرد
و گفت :به دلیل اینکه اجداد و والدین مرغ تخم گذار
وارد نشده و عرضه جوجه یکروزه نیز کاهش یافته
است سال آینده تخم مرغ مشکل ساز خواهد شد.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بایستی برای
برنامه ریزی در بخش کشاورزی از اقتصاد دانان کمک
بگیرد و برنامه مشخصی داشته باشد ،گفت :قیمت جو
در شهریور ماه  ۱۸۰یورو و ذرت  ۲۰۷یورو بود .دراین
مقطع اعالم کردیم که بایستی خرید صورت بگیرد ولی
متاسفانه برای خرید برنامه ریزی نشد .ماه بعد قیمت
جو  ۱۰درصد افزایش یافت و دوماه بعدش نیز قیمت
جو به  ۲۱۰یورو رسید .یعنی در کمتر از دو ماه و نیم
 ۳۳درصد افزایش قیمت داشت .درصدی که به علت
عدم تصمیم گیری از منابع کشور هدر رفت.
مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی
ایران عنوان کرد :خواهشمان از دولت این است که
اگر قرار است ارز  ۴۲۰۰تومانی برای سال آینده حفظ
شود بحثی نیست ولی اگر قرار است تغییر کند قیمت
مصوب برای آن تعیین نشود و اجازه دهند که قیمت
ها در بازار آزاد تعیین شود .وقتی قیمت مصوب برای
آن تعیین شود یعنی مجددا ارز حمایتی ،حضور دولت
و در نهایت کنترل و رانت .یا بایستی رانت به طور کل
برداشته شود و بازار آزاد باشد یا همان ارز باقی بماند.
وی اضافه کرد :از همان روزهای اول اعالم
کردیم که ارز  ۴۲۰۰تومانی اشتباه
است .ارز دونرخی فساد ایجاد
می کند .اگر چه با برداشته
شدن ارز ترجیحی بازار با
افزایش قیمت همراه
خواهد بود اما منابع
ارزی بین همه توزیع
می شود و در جیب
یک عد ه خا ص
نمی رود.
شالچیان با بیان

اینکه برای خروج از این وضعیت بایستی حوزه تصمیم
گیری به بخش تولید بازگردد ،اظهار کرد :بخش
خصوصی توانایی تامین نیازهای مردم را دارد .تا زمانی
که افراد غیرمسئول که سود و زیان فعالیتی برایشان
اهمیت خاصی ندارد در این بخش باشند ،تغییری
حاصل نخواهد شد .همچنین بایستی جلوی دخالت
دولت در تشکل ها گرفته شود .ارتباط بخش تولید
با ارکان تصمیم گیری در دولت برقرار شود و بخش
خصوصی بتواند با وزارت صمت ،جهاد کشاورزی و
بانک مرکزی دور یک میز در مقام یکسان تصمیم
گیری قرار بگیرند .همچنین از ظرفیت های بین
المللی از طریق هم افزایی استفاده شود.
وی در پایان همچنین به بخشنامه سازمان مرکزی
تعاون روستایی به روسای سازمانهای تعاون روستایی
استانها درباره منع به کارگیری بازنشستگان در
اتحادیه ها گفت :این بخشنامه در حقیقت تصمیم
گیری بخش دولتی برای بخش خصوصی است و
در شرایطی است که هنوز وزارت جهاد کشاورزی از
مدیران بازنشسته خود در این وزارتخانه استفاده می
کند ولی این موضوع را به ما ابالغ کرده اند.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای
وزارت کشور گفت ۹۰ :درصد مواد اولیه روغن خوراکی
وارداتی است و قطعا به تناسب تولید هر شرکت در این
حوزه سهم مواد اولیه آنها تامین خواهد شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا  ،بابک دین پرست در
بازدید از خطوط تولید روغن خوراکی شرکت مارگارین
در شهرری افزود :تحریم ها مشکالتی در زمینه
واردات مواد اولیه در صنعنت روغن خوراکی
ایجاد کرده است ولی با توجه به میزان واردات
مواد اولیه و نیاز شرکت مارگارین ،مواد مورد
نیاز آن تامین خواهد شد.
قائم مقام رییس ستاد تســهیل و رفع موانع
تولید اضافه کرد :مواد اولیه مورد نیاز شرکت
مارگارین به تناســب واردات کشور و تامین
ارز توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد که
در این زمینه وزارتخانه های جهاد کشاورزی
و صمت نهایت همکاری را با مســئوالن این
شرکت خواهند داشت.
وی اظهار داشت :هم اکنون به دلیل تحریم ها
و بحران کرونا شرکت مارگارین با مشکل تامین
مواد اولیه مواجهه است که همین امر ظرفیت
تولید این شرکت را به  ۴۵درصد رسانده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای
وزارت کشوربا اشاره به اینکه شرکت مارگارین با قدمت
 ۶۴سال یکی از قدیمی ترین شرکت فعال در عرصه
روغن خوراکی کشور است ،خاطرنشان کرد :این شرکت
توانسته با مدیریت درست منابع اشتغال یکهزار نفری
خود را در شرایط سخت تحریم ها و کرونا حفظ کند.

این مســئول با اشــاره به اینکه محصوالت شرکت
مارگارین در حوزه خانــواده ،صنعت و صنف مصرف
می شود ،تاکید کرد :مشکالت بانکی و تسهیالتی این
شرکت امروز در جلسه ستاد تسهیل بررسی و تا حد
امکان برطرف خواهد شد.
دین پرســت با بیان اینکه عرضه تولیدت شــرکت
مارگارین در بازار اتفاق بسیار خوبی است ،تاکید
کرد :افزایش تسهیالت بانکی از موارد درخواستی
مسئوالن این شرکت بود که با همه توان تالش می
کنیم این درخواستها محقق شود.
بازدیـد بابک دیـن پرسـت معـاون هماهنگی
امـور اقتصـادی و توسـعه منطقـه ای وزارت
کشـور و قائـم مقـام رئیـس سـتاد تسـهیل و
رفـع موانـع تولید بـه همـراه عسـگری معاون
هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری تهران
و توکلـی کِجانـی معـاون اسـتاندار تهـران و
فرماندار ویژه شهرسـتان ری و سایر مسئوالن
از خطـوط تولیـد شـرکت مارگاریـن تولیـد
کننده روغـن خوراکی در شـهرری و شـرکت
میـرآب تولیـد کننـده شـیرآالت صنعتـی در
شـهرک صنعتی شـمس آبـاد شهرسـتان ری
بازدیـد کرد.
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توافق
امارات و اسرائیل

امارات و بحرین در  15سپتامبر گذشته ،توافقات
عادی سازی کامل روابط با اسرائیل را امضا کردند؛ که
همه گروه ها و سران فلسطینی ،آن را خیانت به آرمان
فلسطینخواندند.
از زمان اعالم عادی سازی روابط اسرائیل و امارات  ،ده ها
توافق بین شرکت های دو طرف امضا شده است.
رسانههای اسرائیلی مدعی شدهاند این توافق صادرات
 ۳۰۰هزار دالری اسراییل به امارات را به چند صد میلیون
دالر خواهد رساند .بر اساس همین ادعا ،وزارت اقتصاد
کابینه رژیم صهیونیستی تخمین زده است که صادرات
به امارات میتواند به ساالنه  ۵۰۰میلیون دالر افزایش
یابد و سرمایهگذاری کشورهای خلیجفارس در اسرائیل
نیز میتواند به ۳۵۰میلیون دالر برسد .فناوری اطالعات،
تجهیزاتپزشکیوفناوریمالیازجملهبخشهایمورد
تمرکز برای صادرات به امارات است.
رسانه های اماراتی و رژیم صهیونیستی از آغاز صادرات
میوه های تازه از فلسطین اشغالی به امارات متحده و
فروش آن در بازارهای میوه و تره بار این شیخ نشین خبر
می دهند  ،این در حالی است که در کنار فعالیت های
تجاری و البته در پوشش های اقتصادی و گردشگری
اولین نمایه های حضور جاسوسی و امنیتی رژیم
صهیونیستی در این شیخ نشین حوزه جنوبی خلیج
فارس هم رسانه ای شد.
ماموران امنیتی امارات دو تبعه اسرائیل را که در حال
عکس برداری از مراکز حساس دولتی در شیخ نشین
دبی بودند دستگیر کردند .انتشار این خبر با گسترش
قابل توجه همکاری های تجاری بین دو طرف همزمان
شده است،
افتتاح غرفه فروش محصوالت کشاورزی صادر شده از
رژیمصهیونیستیباواکنششدیدیدرفضایاجتماعی
روبرو شده و کاربران تاکید کردند بعد از اقدام خیانتکارانه
 ،محصوالتی را که از زمین های غصب شده فلسطین به
عمل آورده شده به مردم امارات می فروشند.
امارات ،این کشور نفتی یکی از سرمایههای بزرگ
خاورمیانه و یکی از پیشرفتهترین مراکز تجاری در

جهان است .شرکتهای اسرائیلی
عالقهمندبهمعاملهبااماراتمتحده
عربی ،بازار خلیجفارس را هدف قرار
میدهند.
بیشتر این شرکتها در زمینههای
تجهیزات امنیت سایبری ،مدیریت
آب و تجهیزات دفاعی در حال
سرمایهگذاری در امارات هستند.
امارات متحده عربی بهعنوان یک
مرکز تجاری بزرگ است که کشورهای حوزه خلیج
را با سایر نقاط جهان ارتباط میدهد .این کشور با
قوانین و محدودیتهای کم میتواند به لحاظ اقتصادی
زمینههای سودآوری برای شرکتهای اسرائیلی را
فراهم کند .طبق برآوردها در حال حاضر حدود ۳۰۰
شرکت اسرائیلی در امارات فعالیت میکنند که بیشتر
آنها از طریق شعب بینالمللی فعال هستند .درواقع
عادیسازی ،هزینههای سنگین شرکتهای اسرائیلی را
که در قالب شرکتهای بینالمللی در این کشور فعالیت
میکردند را کاهش خواهد داد.
عالوه بر این ،اسرائیل برای تامین بسیاری نیازهای
اساسی امارات از جمله آب ،کشاورزی در بیابان ،انرژی
خورشیدی ،تولید مواد غذایی پیشرفته برنامه دارد و
البته فروش سالح و تجهیزات دفاعی نیز در برنامههای
اسرائیل است.
تالش برای ایفای نقش منطقهای برای حاکمان امارات به
دلیل رقابت با ایران ،ترکیه و عربستان اولویت دارد .امارات
میخواهد در نگاه غرب و امریکا جایگزین عربستان باشد
و نقش منطقه ای این کشور را ایفا کند .اندیشه اسرائیلی
این است که از کشورهای عربی در راستای پیش برد
اهدافش کمک بگیرد
اسرائیل با این توافق بهطورکلی ایران را هدف قرار داده
است هرچند امارات اهداف کلیتری را دنبال میکند.
این مسئله می تواند بر روابط امارات متحده با سایر
شرکای اسالمی تأثیر منفی بگذارد.
مسیر ترکیه تا دهه اخیر همواره یکی از منابع تأمین

انرژی اسرائیل بود اما به دنبال تنشهای سیاسی
مکرر بین دو طرف ،اسرائیل چندین طرح جایگزین در
مدیترانه از مسیر یونان و قبرس کلید زد .درواقع یکی
از دالیل واکنش ترکیه به توافق امارات متحده عربی و
اسرائیل ،این مسئله بود.
ایران در دوره بعد از تحریم بر این مسئله متمرکز شد که
تمرکز ترانزیتی از امارات به کشوری دیگر منتقل شود و
توسعه چابهار در دستور کار قرار گیرد و به نظر میرسد
توافق امارات و اسرائیل باعث میشود این بحثها جدیت
بیشتری یابد  .چراکه زمانی که روابط امارات با اسرائیل در
این سطح رسمیت پیدا میکند ،اماراتمانند اردن مورد
سیطره امنیتی اسرائیل قرار میگیرد و طولی نمیکشد
که امارات با توجه به پتانسیلهای محدود آن  ،مورد نفوذ
شدید اسرائیل قرار میگیرد .پس باید کمکم از مسیر
خطرناک شده ترانزیتی امارات دور شد  .در سالهای
اخیر بسیاری از تجار ایرانی از امارات به قطر و عمان و
ترکیه تغییر مسیر دادهاند و به نظر میرسد این موضوع
در سالهای آینده شدت بیشتری بگیرد.
امارات یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است و
قطع این رابطه یا کمرنگ شدن آن می تواند در شرایط
تحریم برای ایران فشار تلقی شود  .در واقع به نظر
می رسد حمله به مزیت های اقتصادی ایران یکی از
مهمترین اهداف طراحان رابطه امارات متحده و اسرائیل
است.باید مراقب بود .قطع یکباره روابط تجاری به نظر
گزینه عقالنی نیست و کاهش کمکم روابط اقتصادی
باید اتفاق بیفتد و از گزینههای مانند توسعه بندر چابهار
بهعنوان جایگزینهای جدید بهره برد.
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كاربرد چربیها در محصوالت آردی
تهيه و تنظيم:
مهندس سميرا اصل نژاد
كارشناس واحد تحيقيق و توسعه گروه صنعتي نجاتي  -آناتا
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مقدمه
يكي از مهمترين مواد اوليه مورد استفاده در
صنعت كيك و بيسكويت ،چربي ميباشد .اين
چربيها از تنوع بسياري برخوردار هستند كه هركدام
داراي نقش متفاوتي ميباشند.
نقش چربيها در محصوالت آردي:
 مهمترين نقش چربي كمك به نگهداشتنگازهاي موجود در خمير ميباشد .وجود چربي
در خميرهايي كه عامل حجم دهنده ( خمير مايه،
جوش شيرين يا بيكينگ پودر) دارد از خارج شدن
گازهاي به وجود آمده در خمير جلوگيري ميكند
و باعث تثبيت حجم خمير ميشود .افزودن چربي
جامد مثل كره همراه با شكر به وسيله روش كرم
كردن نه تنها حبابهاي هوا را حفظ مي كند بلكه
عامل هوادهي نيز محسوب ميشود.
 يكي از نقشهاي مهم چربي شكستن شبكهگلوتني به وجود آمده در خمير است و اين كار باعث
مي-شود كه كيك و شيريني به جاي بافت كشسان و
الستيك مانند بافت شكننده و ترد پيدا كند.
 نقش ديگر چربي محافظت از رطوبت است كهي شود.
باعث حفظ تازگي محصول م 
 چربي به حركت گرما در كيك و ساير محصوالتحين پخت و قهو هاي شدن سطح و طاليي شدن
داخل محصول كمك ميكند.
 در نهايت چربي نقش طعمدهنده دارد ،البتههمه انواع چربيها خاصيت طعم دهي ندارند ولي
كره نقش بسيار مهمي در اين ميان ايفا ميكند ،در
اين محصوالت چربي به ايجاد احساس دهاني مناسب
كمك ميكند.
مهمترين چربيهاي مورد استفاده در صنعت كيك
و بيسكويت به طور خالصه در زير آمده است:
كره:
كره از  80-85درصد چربي و  2درصد شير تشكيل
شده است و باقيمانده آن را آب تشكيل ميدهد .آب
موجود در كره در مقابل حرارت فر تبخير ميشود
و به پف كردن و ور آمدن خمير كمك ميكند ،از
طرفي در نگهداشتن رطوبت موجود در محصوالت

بسيار موثر است .كره به سه صورت استفاده ميشود:
 -1به صورت سرد ،در محصوالتي كه خمير شكننده
مورد نظر است -2 .به صورت هم دما با محيط ،در
محصوالتي كه كره به عنوان عامل هوادهي استفاده
ميشود كه همراه با شكر كرم ميشود -3 .به صورت
آب شده استفاده ميشود.
مارگارين:
مارگارين محصول شبيه سازي شده كره است.
درصد چربي مارگارين مشابه كره و حدود  80درصد
است و ميتوان كره را به همان ميزان با آن جايگزين
نمود .برخالف كره،مارگارين منشا گياهي داشته
و كلسترول كمتري دارد و براي جامد شدن آن را
هيدروژنه ميكنند.
روغن صاف قنادي (:)Shortening
اين روغن نوعي چربي جامد اسـت كـه از روغنهاي
گياهي گرفته ميشـود و طي فراينـدي روغن مايع را
هيدروژنه ميكنند در نتيجه اسـيدهاي چرب روغن
اشـباع شـده و به حالت جامد تبديل ميشـود .بافت
اين روغـن در دماي محيط در عيـن جامد بودن
كاملا نرم اسـت و بـه راحتي قابـل برش
اسـت .تفاوت اصلي بيـن روغنهاي
قنـادي بـا كـره و مارگاريـن در
درصـد چربـي آنهاسـت.
روغـن قنـادي از 100
درصد چربي تشـكيل
شـد ه ا سـت و
هيچگونـه مايعاتي
نـد ا ر د  .علـت
نامگـذاري ايـن
روغـن در زبـان
ا نگليسـي بـه

ميكنـد و عامل كوتـاه كننده
اسـت.
هيدروژناسيون:
هيدروژناسيون در صنعت
روغن به فرآيندي گفته ميشود كه طي آن روغن
مايع به روغن يا چربي جامد و نيمه جامد مناسب
براي تهيه مارگارين و روغن قنادي تبديل ميشود.
در حين فرآيند اسيدهاي چرب غير اشباع ،اشباع
شده و نتيجه اين واكنش افزايش نقطه ذوب و
تغيير حالت فيزيكي روغن مي-باشد .فرآيند
هيدروژناسيون موجب افزايش ماندگاري و مقاومت
روغنها در برابر عوامل فساد ميشود .اتفاق جانبي
كه طي اين فرايند رخ ميدهد توليد اسيدهاي چرب
ترانس مي باشد .گروه صنعتي نجاتي (آناتا) در
محصوالت توليدي خود از انواع روغنها و چربيها با
كيفيت باال استفاده مينمايد.

Shortening

ا يـن ا سـت
كـه ميـز ا ن
ز يـا د چر بـي ،
رشـتههاي بلنـد
گلوتن آرد را كوتاه
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