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شخصیت سال صنعت غذا در سال 1399 انتخاب شد
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بر خالف کمبود مواد اولیه، عدم حضور رقبای خارجی در صنایع غذایی 

کشور باعث نشده که تولیدکنندگان از کیفیت محصوالتشان کم کنند
با حکم مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی انجا م شد؛ مدیر 

تضمین کیفیت پگاه عضو کمیسیون ماده 1۲ قانون غذا و دارو
اخبار شرکت های صنایع غذایی

پاسخ کارآفرینان به ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا در خصوص 
موفقیت های کاری در سال 1399 و صنعت و تولید کشور در سال 1400
تقدیر از مهندس احمد فتح الهی، رئیس هئیت مدیره شرکت سبزان به 

دلیل حمایت ویژه از انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
بنیانگذاران گروه صنعتی بهشهر و گروه صنعتی ویتانا نشان امین 

الضرب دریافت کردند
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت پشتیبانی صنعت گوشت و 

مواد پروتئینی کشور انتخاب شدند
لزوم اجرای طرح جامع رتبه بندی فعالین اقتصادی کشور 

صادرات شیرخشک باید سهمیه بندی شود
سال 99 چگونه گذشت؟ چشم انداز 1400

کره کاکائو و جانشین کره کاکائو
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

فرم اشتراک

موفقیت های  کاری در سال 1399 و
صنعت و تولید کشور در سال 1400 

ینی و صنعت غذا در خصوص ینان به ماهنامه کارآفر پاسخ کارآفر

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت پشتیبانی 
وتئینی کشور انتخاب شدند صنعت گوشت و مواد پر
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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

تاثیر انتخابات ریاست جمهوری و تحوالت سیاسی بر صنعت غذا

بسمه تعالی

بی تردید بایدگفت شرایط آینده کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد. این بدان معنی نیست که امید به آینده در وجود هموطنان تضعیف گردد 
زیرا آموزه های اسالم در فلسفه وجودی انسان حاکی از تالش و تدارک برای آینده می باشد و اینکه »ان مع العصر یسرا« و انسان با اراده خود 
از مشکالت سربرمی آورد و وظیفه انسان در همین چهارچوب می باشد. در خصوص دو موضوع این سرمقاله یعنی ریاست جمهوری و تحوالت 

سیاسی ایران و جهان نکات زیر الزمست مورد توجه قرار می گیرد.
درست است که سیاسیون و رسانه ها در تکاپوی انتخابات ریاست جمهوری هستند و افراد مختلفی برای این امر دورخیز کرده اند اما به درستی 
باید گفت که همه اینها »هیاهو برای هیچ« است. و البته این درست است که جمهوری اسالمی در راه رفاه مردم اقدامات مختلفی انجام داده و 
همزمان موضوع حمایت از مظلومان)البته نه همه مظلومان( را در نقاطی از جهان در دستور کار خود قرارداده اما بطور ذاتی دشمنان و مخالفان 
عکس العمل هائی در جهت متضاد با این آرمان ها در دستور کار قرار داده اند و چنین است که در شرایط کنونی مشکالت داخلی و روابط 

خارجی کشور دچار مسائلی گردیده که مشکل بتوان راه حلی برای آنها پیدا نمود.
می توان برخی مسائل داخلی کشور را برشمرد که رئیس جمهور آینده با آن روبروست و واضح است که هیچ یک از نامزدهای فعال بالقوه برنامه 

ای برای آنها نمی توانند داشته باشند و البته بازی با کلمات در دستور کار همه آنها قرار می گیرد. می توان برخی از این مسائل را برشمرد.
تداوم انحطاط محیط زیست ایران که تهدید کننده کشاورزی و حیات مردم است، خنثی کردن تحریم های ظالمانه و چشم انداز آینده تحریم 
ها که ممکنست از سوی شورای امنیت مجددا جنبه بین المللی بر خود بگیرد، تورم غیرقابل تحمل، زیاد شدن فاصله طبقاتی و نزول %60 
از مردم به زیر خط فقر ، رکود در کسب و کار و تجارت و تولید، رقابت سیاسی بدون رعایت هر گونه ضابطه اخالقی و مشروع نمودن بهتان 
و دروغ از سوی برخی فعاالن سیاسی ، نزول اخالق اجتماعی میان مردم، مبارزه با ویروس کرونا و احیانا ویروس های بعدی، گسترش فقر 
و فساد ازجمله مسائلی است که مقابله با آنها نه تنها به سادگی بلکه با سختی و مشقت ممکن نیست بخصوص آنکه مخالفان رئیس جمهور 
حاضر همه آنها را به دوره 8ساله ریاست جمهور فعلی و شخص او نسبت می دهند و ظاهرا فراموش می کنند که بسیاری از امور و سیاست ها 
از عهده رئیس جمهوری خارج است و البته این به آن معنا نیست که رئیس جمهور نمی تواند در حل آنها مشارکت داشته باشد و دولت فعلی 
دولت ایده آلی است. بنابراین کدام ابرمردی است که بتواند برای همه اینها برنامه ریزی اجرائی داشته باشد و چنین است که تفاوت نمی کند 
چه کسی از چه جناحی رئیس جمهور شود. بنظر می رسد رئیس جمهور آینده در مقابل مسائلی که ذکر شد کارآئی الزم را نخواهد داشت.

تحوالت سیاسی جهان بی تردید بر اقتصاد کشور ما تاثیر می گذارد اما باید هشیارانه به این تحوالت نگاه کنیم. صرفنظر از آنکه هر کشوری 
در فکر منافع خود است و قدرتمندان بیشتر می توانند منافع خود را تامین کنند و به صورت سنتی ضعیفان در این میان تحقیر می شوند می 
توان گفت که بر آیند این تحوالت بنفع کشور ما نمی باشد. از مهم ترین تحوالت رخ داده و آنچه در آینده رخ می دهد محاصره کشورمان از 
سوی رژیم صهیونیستی است که با وهابیت پیوند خورده است. هشیارانه باید نگاه کنیم که بحرین و امارات و جمهوری آذربایجان و کردستان 
چگونه محل استقرار صهیونیست ها شده اند و عربستان وعمان هم منتظر فرصت مناسب برای پیوند با صهیونیسم هر چند اینک نه چندان 

مخفیانه روابط الزم را با آنها دارند.
شرایط پاکستان و افغانستان و ترکمنستان هم در همین حوالی است و متاسفانه سیاست های استکبار جهانی بر مبنای ایران هراسی استوار 
گردیده و گروهی داخلی هم بر این طبل می کوبند و هم نوای آنان داد سخن می دهند. طبیعی است در این شرایط شاکله کشورمان و صنعت 

نیز تحت تاثیر قرار گیرد. با این همه امید است سیاست منسجم و آگاهانه ای برای برون رفت از این مشکالت اتخاذ گردد.
اینک پای در سال نو سال 1400 گذارده ایم. با تبریک سال نو و آرزوی ثابت قدم بودن مردان تولیدگر و کارآفرینان کشورمان و اینکه به 
راستی از خداوند بخواهیم که دل و حال مان را بهتر کند و در بهبود اخالق، رفتار و تالش های خود ما را توانمند و کارساز بنماید که »ما 

توفیقی اال باهلل«.
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حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن 
روغن  ذخایر  دارد/  تبعات 

مکفی است
معاون وزیر صمت گفت: با تبدیل ارز 4۲00 تومانی 
به ارز نیمایی برای واردات روغن، باید منتظر افزایش 
قیمت خیلی چیزها باشیم، زیرا روغن در تولید 

بسیاری اقالم کاربرد دارد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به 
نقل از صدا و سیما، عباس قبادی در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری در خصوص وضعیت روغن در کشور، 
اظهار داشت: با توجه به ایجاد فضای روانی در ۲ 
ماه اخیر و پیش آمدن انتظارات تورمی در کشور، 
تفکراتی ایجاد شد که شاید در ماه های پایانی سال، 
ارز وارداتی روغن از 4۲00 تومانی به ارز نیمایی 

تبدیل شود این تفکر سبب شد که مراجعه مردم به 
فروشگاه ها بیشتر شود.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان این که 
در ماه های آبان و آذر رفته رفته مشکالت موجود 
در خصوص روغن رو به کاهش گذاشت، ادامه داد: 
در ماه های دی و بهمن به سبب ذخیره سازی و 
اندوختن روغن جامد توسط صنعتی کاران، کمی 
با هجمه این صنف به فروشگاه ها و مراکز فروش 
مواجه شدیم که البته این مشکل هم رفته رفته 
حل شد و در حال حاضر با افزایش نرخ روغن در 
سراسر جهان، کمی فشار بر روی ما ایجاد شد، اما 
این فشارها باز هم نتوانست مشکلی در تأمین روغن 

مورد نیاز و واردات آن به کشور ایجاد کند.
قبادی تصریح کرد: با وجودی که در حال حاضر 
میانگین مصرف ماهیانه روغن خام در کشور حدود 
1۵0 هزار تن است، ما حدود 1۷0 تا 180 هزار تن 
روغن به کارخانجات تزریق می کنیم، اما متأسفانه 
جو روانی ایجاد شده در ماه های گذشته هنوز هم 
در بازار احساس می شود، زیرا این جو روانی سبب 
شد که مقداری از خریدها و احتکارها خانگی شود با 
این حال وضعیت ذخایر روغن در کشور قابل قبول 

و مکفی است.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت تخصیص ارز 
4۲00 تومانی به واردات دانه های روغنی را از جمله 
موارد اولویت مند نام برد و افزود: واردات دانه های 

وارد  اگر  زیرا  روبروست،  با مشکالتی هم  روغنی 
کننده دانه های روغنی بازاری برای کاالیش نداشته 
باشد، نگهداری دانه های روغنی در مخازن و انبارها 

با فساد و خرابی همراه می شوند.
وی گفت: ما هم موافق اعمال ارز 4۲00 تومانی 
نیستیم، اما حذف آن تبعاتی دارد که توضیح آن در 

برنامه گفتگوی ویژه خبری نمی گنجد.
قرمز  گوشت  واردات  کاهش  به  اشاره  با  قبادی 
متأثر از تبدیل ارز 4۲00 به ارز نیمایی، افزود: سال 
گذشته با تبدیل ارز 4۲00 تومانی به ارز نیمایی، 
میزان واردات گوشت قرمز از 800 هزار تن به 1۷0 

تا 180 هزار تن کاهش یافت.
دبیر ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: در خصوص 
ارز 4۲00 تومانی به  با تبدیل  باید بدانیم  روغن 
ارز نیمایی برای واردات روغن، باید منتظر افزایش 
قیمت خیلی چیزها مانند تن ماهی و... باشیم، زیرا 

روغن در تولید بسیاری اقالم کاربرد دارد.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از اختصاص 
با هدف  کارخانه ها  به  روغن خام  تن  هزار   ۳00
تأمین شب عید مردم خبر داد و افزود: در طرف 
دیگر ۵0 هزار تن روغن خام هم به واحد صنف و 
صنعت تخصیص یافته که البته هنوز توزیع نشده، 
البته با توزیع 80 درصد از این میزان به واحدهای 

صنفی، تزریق دوباره روغن انجام خواهد شد.
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خبار ا
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 ایرانی ها ۷ برابر فرانسوی ها 
دورریز مواد غذایی دارند

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
ــر  ــران ۷ براب ــز مــواد غذایــی در ای گفــت: دورری

فرانســه اســت.
ــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و  بــه گ
ــی را  ــع غذای ــی، صنای ــا زال ــاورزی، علیرض کش
یکــی از پررقابــت تریــن عرصه هــای صنعتــی در 
کشــور دانســت و افــزود: بخــش عمــده دورریــز 
محصــوالت غذایــی، پیــش از رســیدن به دســت 
ــی  ــرد، در حال ــورت می گی ــده ص ــرف کنن مص
کــه در کشــورهای توســعه یافتــه، اینگونــه 
نیســت و محصــوالت پــس از رســیدن به دســت 

ــد. ــز دارن ــده، دورری مصــرف کنن
ــاورزی  ــار و کش ــازمان خوارب ــه داد: س وی ادام
ــا اعــالم کــرده اســت  ــو( باره ــل متحــد )فائ مل
هــر شــهروند ایرانــی روزانــه بالــغ بــر 1۳4 کیلــو 
ــد.  ــدر می ده ــی را ه ــوالت غذای ــری محص کال
ــب  ــارد مترمکع ــم از ۹0 میلی ــرض کنی ــر ف اگ
ــب  ــارد مترمکع ــالیانه آب، 80 میلی ــرف س مص
ســهم صنعــت کشــاورزی اســت، میــزان اهمیت 
ــار  ــن آم ــم. ای ــت را درک می کنی ــدر رف ــن ه ای
بــا کیفیــت مــواد غذایــی ارتباطی مســتقیم دارد.
زالــی، دورریــز مــواد غذایــی در ایــران را ۷ برابــر 
ــواد  ــز م ــت: دورری ــرد و گف ــالم ک ــه اع فرانس
غذایــی در مجمــوع ۲۷ کشــور اروپایــی، ۹0 
میلیــون تــن در ســال گــزارش شــده کــه ایــن 
ــن در ســال،  ــا ۳۵ میلیــون ت ــار در کشــور م آم
یعنــی معــادل ۵0 تــا 60 درصــد صــادرات مــواد 

نفتــی اســت.
ــی در  ــع غذای ــهم صنای ــه س ــد ب ــزود: بای وی اف
صــادرات، اشــتغال زایــی، تحریــم زدایــی و 
تجلــی اقتصــاد مقاومتــی و لــزوم ایجــاد شــرایط 
تســهیل یافتــه بــرای وجــود تنــوع غذایــی توجه 

ــژه شــود. وی

ملی  روز  عنوان  به  مهر   ۲۷  
زعفران ثبت شود

ـــر  ـــه وزی ـــه ای ب ـــاد کشـــاورزی در نام ـــر جه وزی
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی خواســـتار ثبـــت 
ـــد. ـــران ش ـــی زعف ـــوان روز مل ـــه عن ـــر ب ۲۷ مه

بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری صنعـــت غـــذا 
ـــاد  ـــر جه ـــاوازی، وزی ـــم خ ـــاورزی، کاظ و کش
ــال نامـــه ای بـــه وزیـــر  ــا ارسـ ــاورزی بـ کشـ
ـــرد  ـــت ک ـــالمی درخواس ـــاد اس ـــگ و ارش فرهن
ـــران در  ـــی زعف ـــت روز مل ـــوص ثب ـــا در خص ت
۲۷ مهرمـــاه کـــه اوج فصـــل برداشـــت ایـــن 
ــت  ــرح مدیریـ ــه کار طـ ــاز بـ ــول و آغـ محصـ
ــدام  ــت، اقـ ــران اسـ ــادرات زعفـ ــد و صـ تولیـ

شـــود.
در بخشـــی از ایـــن نامـــه آمـــده اســـت: »در 
ــری  ــم رهبـ ــام معظـ ــات مقـ ــتای منویـ راسـ
ــد  ــرو تأکیـ ــد و پیـ ــش تولیـ ــال جهـ در سـ
مراســـم  در  جمهـــور  محتـــرم  رئیـــس 
آئیـــن بهره بـــرداری و افتتـــاح طرح هـــای 
ــن  ــرارداد و اولیـ ــر قـ ــی بـ ــاورزی مبتنـ کشـ
کارخانـــه نوآفرینـــی زنجیـــره ارزش زعفـــران 
و همچنیـــن رونمایـــی از طـــرح ســـازمان 
ـــران  ـــادرات زعف ـــد و ص ـــت تولی ـــی مدیری جهان
ـــه  ـــران ب ـــیدن زعف ـــر رس ـــی ب )OSEC(، مبن
ـــن کشـــورهای  ـــگاه واقعـــی و هماهنگـــی بی جای
صـــادر کننـــده و بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت و 
ضـــرورت ایـــن طـــرح بین المللـــی و قدمـــت 
ــان  ــور عزیزمـ ــرخ در کشـ ــالی سـ ــن طـ ایـ
ایـــران و در راســـتای حمایـــت از ایـــن محصـــول 
ـــه حیطـــه  ـــری از ب ـــتراتژیک، جلوگی ـــی و اس مل
ـــایر  ـــی توســـط س ـــن محصـــول ایران درآوردن ای
ـــی  ـــت روز مل ـــن در ثب ـــی گرفت ـــورها )پیش کش
ـــت  ـــمند اس ـــود( خواهش ـــام خ ـــه ن ـــران ب زعف
ــی  ــت روز ملـ ــوص ثبـ ــتور الزم در خصـ دسـ
زعفـــران در ۲۷ مهرمـــاه مبـــذول فرماییـــد.«

سال  اول  از  لبنیات  قیمت   
۵۴۵ بار تغییر کرد

انواع محصوالت لبنی طی امسال ۵4۵ مرتبه تغییر 
از مسئوالن  و هر کدام  تجربه کرده اند  را  قیمت 

دالیلی برای این افزایش قیمت ها عنوان می کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت لبنیات 
چند ماهی است که به صورت هفتگی دستخوش 
به طوری که طبق گفته عرضه  تغییر می شود 
کنندگان این محصوالت، با هر مرتبه سفارش کاال از 
شرکت های تولیدکننده،  قیمت آن تغییر می کند.

البته محصوالت لبنی در دو گروه قرار دارند، دسته 
لبنیات است و حدود ۷0  قلم  اول که شامل ده 
درصد از ظرفیت تولید را به خود اختصاص می دهد 
که قیمت آن ها به صورت دستوری تعیین می شود 
گذاری  قیمت  تقاضا  و  عرضه  با  که  دوم  گروه  و 

می شوند.
 تولیدکنندگان  عنوان می کنند در حال حاضر 
قیمت گذاری  تولیدات که مشمول  از  آن دسته 
دستوری می شوند را بدون سود و بعضا با پرداخت 
ضرر عرضه می کنند، اما انگار سود فروش محصوالت 
دیگر به قدری چرب است که شاهد افزایش قیمت 

چندین و چند باره آن ها هستیم.
طبق آماری که از فروشگاه های زنجیره ای به دست 
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان رسیده 
است ، قیمت انواع محصوالت لبنی طی امسال ۵4۵ 
مرتبه افزایش یافته که این امر نارضایتی مصرف 

کنندگان را به همراه داشته است.
افزایش قیمت شیرخام عامل گرانی محصوالت لبنی
در همین راستا محمدرضا بنی طبا سخنگوی انجمن 
صنایع فرآورده های لبنی اظهار کرد: از ابتدای سال 
تاکنون قیمت شیرخام، 80 درصد افزایش پیدا کرده 
و با این وجود نمی توان توقع افزایش قیمت لبنیات 

را نداشت.
وی افزود: کارخانه ها محصوالت با قیمت گذاری 
دستوری را با رعایت نرخ های دولتی عرضه می کنند 

اخبار
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سازمان  هماهنگی  با  نیز  را  محصوالت  مابقی  و 
حمایت قیمت گذاری می کنند.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی بیان 
کرد: قیمت گذاری گروه دوم به طوری است که 
با سند به سازمان  را  تولید  شرکت ها هزینه های 
اعالم  با  سازمان  این  و  می دهند  ارائه  حمایت 

محدودیت، اجازه افزایش قیمت می دهد.
به گفته وی؛ هیچ افزایش قیمتی بدون هماهنگی و 

کسب اجازه از سازمان حمایت رخ نمی دهد.
افزایش قیمت نامتعارف را به سامانه 1۲4 اعالم 

کنید
همچنین داوود موسوی معاون نظارت بر کاال های 
مصرفی سازمان حمایت ضمن تاکید بر الزم االجرا 
بودن قیمت گذاری های انجام شده گفت: ما در ده 
لبنی مشمول قیمت گذاری، هیچ  قلم محصول 
افزایش قیمتی نداشته ایم و تمام اقالم مشمول 
قیمت گذاری دستوری کماکان نرخ ثابت قبلی را 
لبنی  افزایش قیمت فرآورده های  دارند. هر گونه 
فرآیند  شدن  طی  بدون  گذاری  قیمت  مشمول 
گزارش  تهیه  و  قیمت  بررسی  شامل  مربوط، 
کارشناسی توسط این سازمان و تصویب در کارگروه 

تنظیم بازار، فاقد وجاهت قانونی است.
او بیان کرد: مشکالت و مسائل طرح شده از سوی 
واحد های لبنی در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه 
از جمله شیرخام و مواد بسته بندی از جمله موارد 

موثر بر قیمت گذاری این اقالم هستند.
موسوی تشریح کرد: اقالمی که در چند مدت اخیر 
افزایش قیمت داشته اند، جزو اقالم مشمول قیمت 
اند و قیمت آن ها طبق  نبوده  گذاری دستوری 
ضوابط قیمت گذاری و توسط خود شرکت ها مورد 
محاسبه قرار می گیرد. این به معنای آن نیست که 
هر شرکتی به هر میزان که بخواهد می تواند قیمت 
محصوالت لبنی را افزایش دهد بلکه قیمت گذاری 
این اقالم تحت رقابت بین شرکت ها و طبق ضوابط 

ابالغی محاسبه و اعالم می شود.
معاون نظارت بر کاال های مصرفی سازمان حمایت 
گفت: در صورتی که این افزایش قیمت ها بیش از 
از طریق  باشد، مردم می توانند  عرف معمول آن 
سامانه 1۲4 شکایات خود را اعالم کنند تا مورد 
پیگیری قرار بگیرد. سازمان حمایت هم به عنوان 
از  را  قیمت ها  افزایش  این  مدعی العموم می تواند 

شرکت ها پیگیری کند.
هزینه  که  نیست  معلوم  تفاسیر  این  تمام  با 
کشمکش های لبنیاتی ها و دولتی ها را تا چه زمانی 

قرار است مردم  پرداخت کنند 

ــادرات  صـ ممنوعیت  رفـــع   
شیرخشک با اخذ عوارض ۱۶ 

هزار تومانی
بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، رفع ممنوعیت 
صادرات شیر خشک با اخذ ما به التفاوت 16000 

تومان به ازای هر کیلوگرم انجام شد.
به گزارش تسنیم، در مصوبات ستاد تنظیم بازار که 
در تاریخ 6 اسفند ماه ابالغ شد امده است، با توجه به 
تصمیمات بند 4 قسمت الف یکصدو نود و یکمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت )ابالغی طی 
نامه  و  مورخ ۲1/11/۹۹(  شماره 1۳۵0۷1  نامه 
معاونت   ۲/1۲/۹۹ مورخ   ۷106/۵00/۹۹ شماره 
توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی 
وزارت جهادکشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت 
صادرات شیر خشک با اخذ ما به التفاوت 16000 
تومان به ازای هر کیلوگرم در جلسه طرح و مقرر 
شد در خصوص رفع ممنوعیت صادرات و تعیین 
وضع عوارض صادراتی شیرخشک صنعتی، مطابق 
با قوانین و مقررات فوق االشاره و بنا به پیشنهاد 
ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعضای 
کارگروه با رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک و اخذ 
مبلغ 16000 تومان عوارض صادراتی به ازای هر 

کیلوگرم موافقت نمودند.
منظور  به  است،   امده  ابالغیه  این  تبصره 1  در 
رصد و پایش و نحوه قیمت و عرضه شیر خام به 
کارخانجات تولیدی محصوالت لبنی  و جلوگیری 
از افزایش قیمت مصوب شیر خام و کاهش عرضه 
مقرر گردید  با سرانه مصرف در کشور  متناسب 
سازمان  و  ذیربط  های  دستگاه  سوی  از  مراتب 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت 
هفتگی پایش و در صورت هر گونه مشکل نسبت به 

بازنگری مصوب فوق اقدام گردد.
با  است، مصوبات مذکور  تبصره ۲ ذکر شده  در 
رعایت سایر ضوابط و مقررات مشمول ماده 11 
مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و 

واردات نمی باشد.

 وعده های بی سرانجام و تداوم 
نابسامانی در بازار روغن

در حالـی کـه شـهروندان همچنـان بـرای خرید 
روغـن جامـد با مشـکل مواجـه هسـتند و حتی 
کارت  ارائـه  بـا  روغـن  فـروش  از  گزارش هایـی 
صمـت  وزارت  مسـئوالن  شـده،  منتشـر  ملـی 
ایـن موضـوع را تکذیـب و بـه وعـده دادن اکتفـا 

می کننـد.
بـه گـزارش ایسـنا،  اواخـر شـهریورماه بـود کـه 
عرضـه روغـن جامـد در فروشـگاه هـا کـم شـد 
و قیمـت آن نیـز افزایـش یافـت. کمتـر از یـک 
کمیـاب  بـازار  در  مایـع  روغـن  نیـز  بعـد  مـاه 
شـد. مشـکالت ایجـاد شـده در حـدی بـود کـه 
براسـاس گـزارش های رسـیده از تهـران و برخی 
شهرسـتانها یـا به طـور کل روغـن در فروشـگاه 
هـا و مغـازه هـا نبـود، یا بـا قیمت هـای باالتر به 
بهانـه کمیاب شـدن فروخته می شـد، یـا خرید 
روغـن منـوط بـه خرید اقـالم دیگر بود یـا اینکه 
پـس از ایسـتادن در صـف بـه هـر نفـر تنها یک 

روغـن فروختـه می شـد.
اگـر چـه چنـدی بعـد وضعیـت عرضـه روغـن 
مایـع در فروشـگاه هـای زنجیـره ای و بعـد از 
آن در خـرده فروشـی هـا بهتـر شـد و بـازار بـه 
ثبـات نسـبی رسـید امـا گـزارش هـا نشـان می 
دهـد که هنوز برخی اسـتان هـا در تامین روغن 
مایع مصرفی خانوار با مشـکالتی مواجه هسـتند 
و کمبـود عرضـه روغـن جامـد نیـز همچنـان 
خودنمایـی مـی کنـد و شـهروندان را بـا چالـش 
هـای بسـیاری مواجـه کـرده اسـت. اخیـرا هـم 
مشـاهدات میدانی ایسـنا نشـان داد که در برخی 
از محله هـای شـهر تهـران در بعضی از فروشـگاه 
هـای زنجیـره ای خرید روغن جامد بـا ارائه کارت 
ملی میسـر اسـت؛ یعنی بـه هـر کارت ملی تنها 

یـک روغـن جامـد فروختـه می شـود.
مسـئوالن وزارت صمـت علـت اصلی نابسـامانی 
در بـازار روغـن را گمانـه زنـی دربـاره حـذف ارز 

اخبار



28

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1400      شماره 30 دوره جدید )135(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

دولتـی ایـن محصـول عنـوان می کنند. امـا آن ها 
بـه مـردم اطمینـان داده اند کـه ارز دولتـی روغن 
قطـع نمی شـود و قیمـت روغـن در سـال آینـده 
افزایـش نخواهـد یافت. وعـده ای که شـاید نتوان 
از تحقـق آن مطمئـن بـود، چراکـه طـی ماه های 
اخیـر مسـئوالن ایـن وزارتخانه بارها وعـده دادند 
کـه مشـکل بـازار روغـن حل می شـود کـه هنوز 
حداقـل در بـازار روغـن جامـد این وعـده محقق 
نشـده اسـت. در چنین شـرایط همین مسـئوالن 
مشـکالت ایـن بـازار از جمله فـروش روغن با کد 
ملـی را رد می کننـد. بـه گفتـه عبـاس قبـادی، 
دبیـر سـتاد تنظیـم بـازار،  مصرف اکثـر خانوارها 
روغـن مایع اسـت و روغـن جامد بیشـتر مصرف 
افزایـش تقاضـای  امـا  صنعتـی و صنفـی دارد، 
روغـن مایع موجب شـد بخشـی از ظرفیت تولید 
روغـن جامـد نیـز بـه این بخـش تخصیـص یابد 
کـه موجـب کسـری در تولیـد روغـن جامـد هم 

. شد
از طـرف دیگـر قبـادی میانگیـن مصـرف ماهانه 
روغـن در کشـور را حدود 1۵0 هـزار تن و  تولید 
روغـن در بهمـن مـاه را 1۷0 تـا 180 هـزار تـن 
عنـوان کـرده و نابسـامانی در بـازار ایـن محصول 
را بـه فضـای روانـی ناشـی از اخبـاری مربـوط به 
احتمـال تغییر نـرخ ارز و در پـی آن هجوم مردم 
بـه فروشـگاه ها،  افزایـش تقاضـا و شـکل گیـری 
احتـکار خانگی نسـبت داده اسـت. ایـن در حالی 
اسـت که بر اسـاس آمار رسـمی منتشـر شده در 
ماه هـای اخیر روغن سـاخته شـده نباتـی همواره 
بیـن کاالهـای  را در  تولیـد  بیشـترین کاهـش 
منتخـب صنعتـی داشـته و در 10 ماهه نخسـت 
امسـال حـدود یک میلیون و ۲1۵ هـزار تن بوده، 
یعنـی به طور میانگین ماهانه بیـش از 1۲0 هزار 

تـن روغـن نباتی در کشـور تولید شـده اسـت.
همچنیـن بـر اسـاس همیـن آمـار، در آذر مـاه 
امسـال قیمـت هر حلـب روغـن نباتـی معمولی 
16 کیلویـی 1۲۵.۵ درصـد، حلـب نیمـه جامـد 
معمولـی ۵.4 کیلویـی 6۹.6 درصـد، هـر بطـری 
روغن سـرخ کردنی معمولـی 810 گرمی ۲4.۲ و 
هـر بطری روغـن مایع آفتابگـردان معمولی 810 
گرمـی 1۵.4 درصـد نسـبت بـه آذر سـال قبـل 

افزایـش یافته اسـت.
بـه طـور کلـی آنچـه در ماه هـای اخیـر شـاهد 
بودیـم، چرخـه ای از وعده و تکذیب مشـکالت در 
بـازار روغـن بـود، حـال آنکـه واقعیت این اسـت 
کـه مـردم بـرای تامیـن روغـن جامـد همچنـان 

داری مشـکل هسـتند.

 گرسنگی درجهان هفت برابر 
کووید، جان می گیرد

اگرچه به قول خیام بزرگ، آدمی اختیار مطلقی 
در آمدن و رفتن خود در این جهان ندارد، نگاه 
کوتاهی به عواملی که به فرصت عمر آدمی دراین 
جهان پایان می دهد، جالب توجه است. در زمینه 
بررسی وضعیت گرسنگی در جهان، گفتگویی با 
یکی از پژوهشگران انجام داده ایم که توجه شم ارا 

به آن جلب می نماییم.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
رامین امینی زارع، مدرس مدیریت ریسک و بیمه 
دراین زمینه، ضمن اشاره به آخرین آمار جهانی 
جهان،  در  جمعیت  وضعیت  اصوال  گوید:  می 
وابسته به عوامل گوناگونی همچون، وضعیت آب 
ها،  پاندمی  و  اپیدمی  اقلیمی،  تغییرات  وهوایی، 
وضعیت کشاورزی و تولیداتی است که به عنوان 

غذا دراختیار انسان ها قرار می گیرد.
این دانش آموخته دانشگاه تهران ادامه می دهد، 
است.  گیاهان  کشت  هنر  و  دانش  کشاورزی 
کشاورزی مهم ترین پیشرفت در ظهور تمدن بشری 
غیرمهاجر بود. توسعه کشاورزی و پرورش گونه های 
اهلی توسط انسان باعث افزایش غذای موجود و 
شکل گیری شهرها شد. کشاورزی متمرکز که بر 
اساس کشاورزی تک محصولی است، در قرن ۲1 
بیشترین خروجی را به خود اختصاص داده است، 
اگرچه هنوز، زندگی نزدیک به ۲ میلیارد انسان به 

کشاورزی معیشتی وابسته است.
اقتصادی بسیار مهم است:  کشاورزی برای رشد 
4 درصد از تولید ناخالص داخلی )GDP( جهانی 
بیش  توسعه  حال  در  کشورهای  از  برخی  در  و 
از ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل 
متعلق  شیرین  آب  مصرف  از  می دهد ۷0درصد 
به بخش کشاورزی است و کشاورزی باعث ایجاد 
سوم  یک  می شود.  ناپایدار  زباله های  و  آلودگی 
از  یا  در سطح جهان  تولید شده  غذایی  مواد  از 
عدالت  می شود.اهمیت  داده  هدر  یا  می رود  بین 

اجتماعی نیز بسیار باالست،به گونه ای که از غذای 
تولید شده در هرکشور،دهک های درآمدی به طور 

مناسب،برخوردار نیستند.
 پژوهشگر حوزه بیمه و مدیریت ریسک در ادامه 
می افزاید، در سال میالدی پیشین، بیش از دو برابر 
تعداد مرگ و میر انسانی تولد درجهان رخ داده 
است. در قرن ۲1 میالدی، در سال ۲0۲0 بیش از 
10 میلیون نفر در جهان دراثر گرسنگی جان باخته 
اند و به ترتیب ابتال به چنگار یا سرطان رتبه دوم 
وسپس استعمال دخانیات ، الکل، ایدز و در رتبه 
ششم کوید 1۹ قراردارد که هنوز عامل گرسنگی 

۷برابر آن قتل خاموش دارد.
FAOیا سازمان خواروبار وکشاورزی ملل متحد، 
نقش مهمی در توسعه کشاورزی در جهان دارد، 
رابطه ایران با فائو همواره در شش دهه اخیر رابطه 
اخیرپروفسور  انتصاب  وبا  است  بوده  سازنده  ای 
رسول زارع که به عنوان نماینده رسمی ایران در 
فائو )F A O( توسعه خواهد یافت وامیدمی رود با 
بهره گیری از کادری کارآمد،تحولی سازنده در این 
روابط پدیدآید.ازسوی دیگر بانگاه به امکانات بومی، 
پژوهشکده بیمه،به عنوان بازوی قوی تحقیقاتی 
برای  مرجعی  ،همواره  مرکزی  بیمه  وآموزشی 
پژوهش های بیمه ای درکشور مطرح است وبیمه 

کشاورزی ازاین منبع برخوردار است.
اصوال در شرایط تغییر اقلیم که وابسته به گرمایش 
نابرابری بین تولید کشاورزی  جهانی است،پیکار 
وعوامل قهری وطبیعی در جریان است، به گونه 
ای که به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد در نیم 
سده اخیر بیش از 10 هزار فاجعه اقلیمی در جهان 
رخ داده است و بیش از ۳هزار میلیارد دالر خسارت 
ایجاد کرده است و چه بسا با برخورداری از سیستم 
گیری  پیش  امکان  و هشدار سریع،  پایش  های 

وکاهش یک سوم از این خسارات فراهم بود.
وی گفت: همواره بیمه کشاورزی به عنوان سازکاری 
مشارکتی برای مدیریت بخش مهمی از ریسک 
های کشاورزی از سوی فائو و بانک جهانی، مطرح 
بوده است. این سازکار در جهان بیش از دو سده 
پیشینه دارد و در ایران نیز سابقه درخشان بیش 
از سه دهه کنشگری موثر دارد ومورد حمایت وزیر 

جهادکشاورزی و پشتیبانی بانک کشاورزی است.
مکانیزم  این  اکنون  افزود،  پایان  در  امینی 
حمایتی-مشارکتی که نماد همکاری دولت-مردم 
است،مجهز به آخرین فن آوری های روز جهان، 
از جمله سنجش از دور ماهواره  ای یادر اصطالح 
های  تراکنش  )Remote Sensing(است.تمامی 
مالی در سامانه ای جامع وبه صورت برخط ودر 

اخبار
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پیکره) Core Insurance( طراحی شده ودرحال 
در  کشاورزی  بیمه  تقویت  شک  اجراست.بدون 
کارآمدوتوانمند  های  ابزار  از  هرجای جهان،یکی 

مبارزه باگرسنگیست.

 عرضه شکر دولتی برای تنظیم 
ــوروز/ هــر بسته یک  بـــازار نـ

کیلوگرمی ۸۷۰۰ تومان
سـتاد تنظیـم بـازار، شـرکت بازرگانـی دولتـی 
ایـران را موظف به توزیع گسـترده شـکر مصارف 
خانـوار در بسـته بندی یـک کیلوگرمـی با قیمت 

مصـوب 8۷00 تومـان کرد.
بـه گـزارش ایلنـا؛ سـتاد تنظیـم بـازار در جهت 
تنظیـم بازار کاالی اساسـی در ایام نوروز شـرکت 
بازرگانـی دولتـی ایران موظف به توزیع گسـترده 
یـک  بنـدی  بسـته  در  خانـوار  مصـارف  شـکر 
کیلوگرمـی با قیمـت مصوب 8۷00 تومـان کرد.

در متن جلسه ستاد تنظیم بازار آمده است؛
و  بیسـت  و  یکصـد   ۳ بنـد  تصمیمـات  پیـرو 
پنجمیـن جلسـه کارگـروه تنظیـم بـازار )ابالغی 
طی نامه شـماره 60/۲8۷۳08 مورخ ۹۹/11/۲6( 
شـرکت بازرگانی دولتی ایـران در خصوص توزیع 
گسـترده شـکر مصـارف خانـوار در بسـته بندی 
یـک کیلوگرمی با قیمت مصـوب 8۷00 تومان و 
بـه منظـور تامین نیـاز واحدهای قندریـزی مقرر 
گردیـد از سـوی شـرکت بازرگانـی دولتـی ایران 
نسـبت بـه تخصـص و تحـول شـکر مورد نیـاز و 
بـه منظـور تولیـد قنـد در حـد نیـاز اسـتان ها و 

واحدهـای تولیـدی ذی ربـط اقـدام گردد.
تبصـره: واحدهای قندریزی بایسـتی صرفا شـکر 
بـا قیمـت مصـوب 66۵0 تومـان را از شـرکت 
بازرگانـی دولتـی ایـران دریافت نمایینـد. قیمت 
تومـان  کننـده 10۵00  مصـرف  بـرای  نهایـی 

بود. خوهـد 

 ترخیص برنج های وارداتی در 
ــان  ــازم ــه س ــی ــاح گـــرو اص

استاندارد
دبیـــر انجمـــن واردکننـــدگان برنـــج اعـــالم 
ـــی  ـــای واردات ـــج ه ـــه برن ـــل اینک ـــه دلی ـــرد ب ک
ــی  ــتاندارد مطابقتـ ــی اسـ ــداول فعلـ ــا جـ بـ
ســـازمان  جدیـــد  اصالحیـــه  و  نـــدارد 
ــتاندارد در ایـــن خصـــوص هـــم اعـــالم  اسـ
ـــص  ـــفارش و ترخی ـــت س ـــه ثب ـــده هیچگون نش

برنجـــی از آذرمـــاه صـــورت نمـــی گیـــرد.
ــاورز در  ــیح کشـ ــنا؛ مسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
پاســـخ بـــه اینکـــه تاکنـــون چـــه مقـــدار از 
برنـــج هـــای وارداتـــی از گمـــرک ترخیـــص 
ــه  ــل اینکـ ــه دلیـ ــت: بـ ــت، گفـ ــده اسـ شـ
ـــالغ  ـــتاندارد اب ـــازمان اس ـــد س ـــه جدی اصالحی
ــکان  ــاه امـ ــدای آذرمـ ــت از ابتـ ــده اسـ نشـ
ثبـــت ســـفارش و ترخیـــص هیـــچ برنجـــی 
وجـــود نـــدارد و برنـــج هـــای وارداتـــی نیـــز 
ــی  ــتاندارد مطابقتـ ــی اسـ ــداول فعلـ ــا جـ بـ

ندارنـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه بخـــش خصوصـــی 
تاکنـــون  ۵00 هزارتـــن برنـــج وارد کشـــور 
کـــرده اســـت، گفت:مذاکـــرات بســـیاری 
بـــا ســـازمان اســـتاندارد بـــرای ابـــالغ ایـــن 
ـــی  ـــر م ـــه نظ ـــا ب ـــت ام ـــده اس ـــه ش اصالحی
ـــاورزی  ـــتاندارد و جهادکش ـــازمان اس ـــد س رس
بـــر ســـر ایـــن موضـــوع اختالفاتـــی دارنـــد. 
ــت  ــد اسـ ــاورزی معتقـ ــاد کشـ ــی جهـ یعنـ
ـــد  ـــاری باش ـــد اجب ـــج  بای ـــدی برن ـــه بن درج
امـــا نظـــر ســـازمان اســـتاندارد ایـــن اســـت 
ـــدام  ـــن اق ـــرا ای ـــد، زی ـــاری باش ـــد اختی ـــه بای ک
ـــالمت و  ـــه س ـــی ب ـــاری دارد و ربط ـــه تج جنب

ارزش غذایـــی برنـــج نـــدارد.
دبیـــر انجمـــن واردکننـــدگان برنـــج اضافـــه 
ـــت و از  ـــده اس ـــر ش ـــات زمانب ـــن اختالف کرد:ای
ـــال  ـــش از یکس ـــتاندارد بی ـــق اس ـــی تعلی طرف

ــه  ــت. اگرچـ ــت اسـ ــه دولـ ــد مصوبـ نیازمنـ
ــاون اول  ــه  معـ ــه ای بـ ــت نامـ وزارت صمـ
ـــال  ـــوص ارس ـــن خص ـــوری در ای ـــس جمه رئی
ــده  ــخی داده نشـ ــوز پاسـ ــا هنـ ــرده، امـ کـ

اســـت.  
ـــه اینکـــه وقتـــی قیمـــت برنـــج  ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــی شـــود اقشـــار  ـــج ایران خارجـــی همطـــراز برن
ـــج  ـــد برن ـــادی خری ـــوان اقتص ـــر ت ـــیب پذی آس
ـــد داشـــت،  ـــان را نخواهن ـــش از ۲0 هزارتوم بی
ـــازه  ـــم اج ـــت کردی ـــت درخواس ـــزود: از دول اف
ـــور  ـــول وارد کش ـــای پرمحص ـــج ه ـــد  برن دهن
کنیـــم تـــا بـــا قیمـــت زیـــر ۲0هزارتومـــان 

ـــود. ـــه ش ـــدگان عرض ـــرف کنن ـــه مص ب
ـــه  ـــود اینک ـــا وج ـــت: ب ـــان گف ـــاورز در پای کش
وزارت صمـــت و وزارت بهداشـــت بـــرای وارد 
شـــدن ایـــن برنـــج پرمحصـــول بـــه کشـــور 
ــوز  ــا هنـ ــد امـ ــرده انـ ــی کـ ــالم آمادگـ اعـ
ـــال   ـــرای مث ـــود دارد. ب ـــتاندارد وج ـــکل اس مش
ـــت وارد   ـــرار اس ـــه ق ـــی ک ـــج های ـــی از برن یک
ـــتگی  ـــد شکس ـــش از ۵درص ـــود بی ـــور ش کش
دارد ولـــی ارزش غذایـــی کمـــی نـــدارد بـــا 
ــد  ــدی فرآینـ ــل کنـ ــه دلیـ ــود بـ ــن وجـ ایـ
اخـــذ مجـــوز از اســـتاندارد بـــه نظـــر مـــی 
ـــه زودی وارد  ـــج را ب ـــن برن ـــم ای ـــد نتوانی رس

بـــازار کنیـــم.

یک  در  پروبیوتیک  خاصیت   
محصول لبنی سنتی

با  باکتری هایی  مطالعه ای  انجام  با  پژوهشگران 
سنتی  لبنی  محصول  از  پروبیوتیک  خاصیت 

»کومه« جداسازی کردند.
مانند  تخمیری  فرآورده های  ایسنا،  گزارش  به 
ماست، کفیر، دوغ و … که از قدیم به طور سنتی 
مصرف می شده، امروزه به علم بیوتکنولوژی راه پیدا 

اخبار
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کرده است.
بخش  سالمتی  خواص  و  درمانی  اثرات 
پروبیوتیک ها؛ به دلیل اینکه باعث تحریک رشد 
میکروارگانیسم های مفید روده، کاهش جمعیت 
باکتری های مضر و کمک به مکانیسم های طبیعی 

بدن می شود، اهمیت زیادی دارد.
باکتری های پروبیوتیک، باکتری هایی هستند که 
در دستگاه گوارش انسان وجود دارند و به دلیل 
تاثیراتی که بر پاسخ های ایمنی بدن دارند،  مورد 
توجه قرار گرفته اند. طبق استاندارد ملی غذایی، این 
باکتری ها باید در طول مدت زمان ماندگاری غذا 
و در طول عبور از اسید معده، آنزیم ها و … زنده 

بمانند و به محل فعالیت خود )روده( برسند.
یکی از محصوالت لبنی سنتی، »کومه« است که در 
روستاهای منطقه نائین در استان اصفهان، از شیر 
گوسفند تهیه می شود. این محصول در کیسه هایی 
از پوست گوسفند تولید می شود و به همین دلیل 

دوره نگهداری طوالنی دارد.
تصور می شود که این محصول دارای باکتری های 
الکتوباسیل با قابلیت پروبیوتیک باشد. به همین 
دلیل پژوهشگران صنایع غذایی، با بررسی محصول 
لبنی سنتی کومه، آن را از نظر وجود باکتری های 

الکتوباسیل بررسی کردند.
جدایه   1۵ محصول  این  از  بررسی ها  این  در 
مقاومت  بررسی  شد.  جداسازی  باکتریایی، 
باکتری ها در شرایط اسیدی نشان داد که شش 
جدایه باکتریایی مقاومت خوبی در شرایط اسیدی 

)pH=۲.۵( داشتند.
مقاومت  بررسی های  در  دست آمده  به  نتیجه 
باکتری ها به نمک های صفراوی نشان داد که 60 
درصد از جدایه های باکتریایی به نمک های صفراوی 

حساسیت داشتند.
باکتری  جدایه های  که  شد  مشخص  همچنین 
مقاومت  از  شناسایی شده  الکتوباسیلوس 
آنتی بیوتیکی باالیی برخوردار هستند و فعالیت ضد 
میکروبی خوبی نیز در برابر باکتری های بیماری زا 
نشان می دهند. به عالوه در این مطالعه عنوان شد 
که این جدایه های باکتریایی، می توانند تا ۷0 درصد 

کلسترول  محیطی را کاهش دهند.
به  نتایج  به  توجه  با  مطالعه  این  پژوهشگران 
دست آمده می گویند: کومه دارای پتانسیل زیادی 
و  است  پروبیوتیکی  جدایه های  جداسازی  برای 
جدایه های باکتریایی فعالی از نظر پروبیوتیکی دارد.

این محققان معتقدند که جدایه های به دست آمده 
از این محصول قابلیت های متنوعی را برای ایجاد 
ضد  فعالیت های  مثل  گوارش  دستگاه  سالمتی 

پاتوژن،  ایجاد شرایط اسیدی و همچنین قابلیت 
تجزیه کلسترول، دارد.

در این مطالعه نینا شمشاد و لیال روزبه نصیرایی؛ 
پژوهشگران گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نور و رضا مجیدزاده؛ پژوهشگر 
گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشارکت 

داشتند.
به  جاری  سال  ماه  بهمن  مطالعه  این  یافته های 
صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان »جداسازی 
پروبیوتیکی  قابلیت  با  الکتوباسیل  باکتری های 
از محصول لبنی سنتی نائین )کومه(« در مجله 

میکروب شناسی پزشکی ایران، منتشر شده است.

 عرضه روغن با کارت ملی را 
تکذیب می کنم/ روغن گران 

نمی شود
دبیـر سـتاد تنظیـم بـازار بـا بیـان اینکـه قیمت 
روغـن در سـال آینـده بـه هیـچ وجـه افزایـش 
نخواهـد یافـت، گفـت: توزیع روغن بـا کارت ملی 
یـک شـیطنت بـوده و چنیـن چیـزی را تکذیب 

می کنـم.
و  غـذا  صنعـت  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
کشـاورزی، به نقل از صدا و سـیما، عباس قبادی 
در پایـان جلسـه سـتاد تنظیـم بـازار کشـور در 
خصـوص کمبـود روغن و خبر عرضـه آن با کارت 
ملـی، اظهـار داشـت: توزیـع روغن بـا کارت ملی 
یـک شـیطنت بـوده و چنیـن چیـزی را تکذیب 

می کنـم.
وی افزود: میانگین مصرف ماهانه روغن در کشـور 
حـدود 1۵0 هـزار تـن اسـت کـه در ماه گذشـته 
بیـن 1۷0 تـا 180 هزار تن تولید روغن داشـتیم، 
امـا بـه جهـت فضـای روانی کـه در کشـور ایجاد 

شـد و برخـی بـه آن اخبـار در خصـوص احتمال 
تغییـر نـرخ ارز و … دامن زدند کـه موجب هجوم 
مـردم بـه فروشـگاه ها و افزایـش تقاضـا و شـکل 
گیـری احتکار خانگی شـد و وقفه هایـی در تولید 

و توزیـع به وجـود آمد.
دبیـر سـتاد تنظیم بـازار ادامـه داد: مصـرف اکثر 
خانوارهـا روغـن مایع اسـت و روغن جامد بیشـتر 
مصـرف صنعتی و صنفی دارد، اما افزایش تقاضای 
روغـن مایع موجب شـد بخشـی از ظرفیت تولید 
روغـن جامد نیـز به این بخش تخصیـص یابد که 

موجـب کسـری در تولید روغن جامد هم شـد.
وی گفـت: با تخصیص سـهمیه بـه صنایعی که از 
روغـن جامد اسـتفاده می کنند و عرضـه به میزان 
کافـی آن، بـه زودی بـازار روغـن هـم بـه تعـادل 

می رسـد.
دبیـر سـتاد تنظیـم بـازار تصریـح کـرد: قیمـت 
روغـن در سـال آینـده بـه هیـچ وجـه افزایـش 
نخواهـد یافـت و عرضـه ایـن محصول بـه میزان 

مـورد نیـاز همچنـان تـداوم خواهـد داشـت.
قبـادی همچنیـن از تـدارک و ذخیره سـازی 40 
هـزار تنـی سـیب و پرتقـال مـورد نیاز شـب عید 
خبـر داد و گفـت: کار تحویـل سـیب و پرتقال به 
اسـتان هایی که قرار شـد توسـط این سـتاد انجام 
شـود آغـاز شـده و سـیب و پرتقال از اسـتان های 
غـرب و شـمال کشـور بـه ایـن اسـتان ها تحویل 
شـده اسـت و اگر بازهم اسـتان ها نیاز بیشتری را 

اعـالم کنند آمـاده تأمین آن هسـتیم.
طـی دو ماه 4 میلیـون تن انواع کاالهای اساسـی 

از بنادر کشـور تخلیه شـد
دبیـر سـتاد تنظیـم بـازار تصریـح کـرد: بانـک 
مرکـزی همـکاری خوبـی در مورد تخصیـص ارز 
مـورد نیـاز واردات کاالهـای اساسـی در 6 مـاه 
نخسـت سـال آینده انجـام داده و ارز مـورد نیاز را 

تخصیـص داده اسـت.
وی اضافـه کـرد: در حـدود ۲ مـاه گذشـته، 4 
میلیـون تن انواع کاالهای اساسـی از بنادر کشـور 
تخلیه شـده و به همین میزان موجـودی در بنادر 
کشـور داریم کـه این میـزان، جـدا از کاالهای در 

حـال ورود و روی کشـتی ها اسـت.
دبیـر سـتاد تنظیـم بـازار همچنیـن بـا اشـاره به 
واردات ۲1 میلیـون تن کاال بـه ارزش 10 میلیارد 
دالر از ابتـدای سـال گفـت: ایـن میـزان نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، از نظـر وزنـی 
۲۵ درصـد کاهـش یافته، امـا شـاهد افزایش 10 
درصـدی واردات کاالهـای گـروه یـک و ۲۲ کـه 
کاالهـای مـورد نیـاز و مـواد اولیـه کارخانجـات 

اخبار
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I N D U S T R Y اخبار
هسـتیم. است 

وی افـزود: از سـویی دیگر کاالهـای گروه های ۲6 
و ۲۷ کـه کاالهـای غیـر ضـروری هسـتند از نظر 
وزنـی رشـد منفـی ۲۳ درصـدی داشـته اند کـه 
مقایسـه ایـن دو آمـار نشـان می دهد کـه واردات 
کشـور بـه سـوی واردات مـواد اولیـه مـورد نیـاز 
کارخانجـات و کاالهـای اساسـی مورد نیـاز مردم 

سـوق یافته اسـت.
قبـادی از ثبـات بـازار تخـم مـرغ و عرضـه آن بـا 
نـرخ مصـوب خبـر داد و گفـت: عرضـه مـرغ هم 
تـا هفته های آینده به شـرایط مطلـوب بازخواهد 
گشـت چرا که حجم ورودی مرغ بـه بازار افزایش 
یافتـه و روند باثباتی در بازار مرغ خواهیم داشـت.
وی عـدم تعـادل بـازار مـرغ را ناشـی از وقفه یک 
هفته ای در عرضه و افزایش تقاضای مرغ دانسـت 
و افـزود: تالش بـرای تنظیم بازار شـب عید و ماه 
مبـارک رمضـان موجـب ایـن وقفه یـک هفته ای 
در عرضـه و در نتیجـه افزایـش قیمـت مـرغ در 

برخـی اسـتان ها بود.
بـه گفتـه دبیر سـتاد تنظیم بـازار، هـم اکنون به 
میـزان کافـی کنجالـه و ذرت در اختیـار بخـش 
برخـی  وجـود  امـا  اسـت،  گرفتـه  قـرار  تولیـد 
مشـکالت در توزیع موجب اخـالل در عرضه مرغ 

. شد

ــادرات  صـ ممنوعیت  رفـــع   
در دستور  شیرخشک صنعتی 

کار تنظیم بازار قرار گیرد
ـــه ای  ـــاورزی در نام ـــر جهادکش ـــاون وزی مع
ـــتار  ـــازار خواس ـــم ب ـــروه تنظی ـــر کارگ ـــه دبی ب
رفـــع ممنوعیـــت صـــادرات شیرخشـــک 

ـــد. ـــوارض ش ـــذ ع ـــا اخ ـــی ب صنعت

ـــوز،  ـــری اگروفودنی ـــگاه خب ـــزارش پای ـــه گ ب
ــه  ــور بـ ــالن پـ ــد گیـ ــه امیـ ــن نامـ در متـ

عبـــاس قبـــادی آمـــده اســـت:
تصمیمـــات  بـــه  توجـــه  بـــا  احترامـــا 
ـــرو  ـــده پی ـــزار ش ـــه برگ ـــذه در دو جلس متخ
در   ۹۹.۵0۲.6۷۷۵ شـــماره  نامه هـــای 
ـــن 1۳۹۹ و ۹۹.۵0۲.6۹4۲  ـــخ 1۵ بهم تاری
ـــرات  ـــن 1۳۹۹  و مذاک ـــخ ۲1 بهم ـــه تاری ب
ــت  ــع ممنوعیـ ــوص رفـ ــوری در خصـ حضـ
ـــن  ـــی و همچنی ـــک صنعت ـــادرات شیرخش ص
تاریـــخ   ۹۹.۵00.6۹۹1 شـــماره  نامـــه 
رفـــع  خصـــوص  در   1۳۹۹ بهمـــن   ۲۵
ــتر،  ــک شـ ــادرات شیرخشـ ــت صـ ممنوعیـ
ـــع  ـــد رف ـــتور فرمایی ـــت دس ـــمند اس خواهش
ـــه  ـــول ب ـــن دو محص ـــادرات ای ـــت ص ممنوعی
شـــرح ذیـــل در دســـتور کار جلســـه آتـــی 
ــه و  ــرار گرفتـ ــازار قـ ــم بـ ــروه تنظیـ کارگـ
مراتـــب بـــه گمـــرک ج. ا. ایـــران جهـــت 

اجـــرا ابـــالغ شـــود:
ـــک  ـــادرات شیرخش ـــت ص ـــع ممنوعی 1_ رف

ـــی ـــوارض صادرات ـــدون ع ـــتر ب ش
ـــک  ـــادرات شیرخش ـــت ص ـــع ممنوعی ۲_ رف
صنعتـــی بـــا اخـــذ مابه التفـــاوت 160000 

ـــرم ـــر کیلوگ ـــه ازای ه ـــال ب ری

 موفقیــت محققــان در ســاخت 
کنتــرل  سنســورهای  انــواع 

کیفیت و ایمنی مواد غذایی
رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی از طراحی و 
ساخت انواع سنسورها برای تشخیص و شناسایی 
انواع آالینده های مواد غذایی در این موسسه خبر 

داد.

به گزارشپایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به 
نقل از روابط عمومی موسسه علوم و صنایع غذایی، 
دکتر قدیر رجب زاده با اعالم این خبر افزود: با 
پیشرفت جوامع و ظهور روزافزون انواع آالینده های 
غذایی همچون باقیمانده آنتی بیوتیک، آالینده های 
آلی پایدار، فلزات سنگین، مایکوتوکسین ها، تقلبات، 
آفت کش ها، پاتوژن های میکروبی و غیره منجر به 
اثرات سوء انکارناپذیری بر سالمت انسان از جمله 

بروز انواع بیماری ها به ویژه سرطان  شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت سالمت و ایمنی 
در  غذایی  مواد  کیفیت  کنترل  غذایی،  مواد 
اولویت های تحقیقاتی این موسسه قرار گرفته است 
و یکی از گام های موثر در این زمینه طراحی و 
ساخت انواع سنسورهای تشخیصی برای سنجش 
بی  تتراسایکلین،  باقیمانده  مانند  آالینده هایی 
نیتریت  و  پراکسید  سرب،  کلره،  پلی  فنیل های 

است. 
رجب زاده با بیان اینکه در ساخت بیوسنسورهای 
تشخیص تتراسایکلین و بی فنیل های پلی کلره از 
تکنولوژی کریستال مایع استفاده شده است، خاطر 
فناوری  مایع  کریستال  سنسورهای  کرد:  نشان 
تشخیص  سیستم های  طراحی  برای  نوظهوری 
سریع آالینده ها در مواد غذایی به شمار می روند. 
کریستال های مایع موادی با ویژگی های ساختاری 
محیطی  تحریکات  به  حساس  و  بفرد  منحصر 
گوشی  توسط  شدن  پرتابل  قابلیت  که  هستند 
همراه را داشته و اخیرا توجهات زیادی را به خود 

جلب کرده است.
رییس موسسه علوم و صنایع غذایی با اشاره به 
مزایای این تکنولوژی نسبت به روش های مشابه، 
دستگاهی  روش های  با  مقایسه  در  شد:  یادآور 
مرسوم برای تشخیص آالینده ها که نیاز به هزینه 
افراد  و  نمونه  پیچیده  آماده سازی  و  تهیه  زیاد، 
شده  طراحی  بیوسنسورهای  دارند،  متخصص 
کاربر  توسط  استفاده  قابلیت  و  سریع  حساس، 

غیرمتخصص را دارند.
بر اساس اعالم روابط عمومی موسسه علوم و صنایع 
غذایی، وی با بیان اینکه اکثر کیت های تشخیصی 
مصرفی در کشور ما در حوزه های مختلف از جمله 
صنایع غذایی وارداتی هستند، اظهار کرد: دستیابی 
به ساخت انواع کیت های تشخیصی از طرفی باعث 
کاهش وابستگی و نقش آفرینی در حوزه ایمنی 
مواد غذایی شده و از سوی دیگر به عنوان یک 
و  افزوده  ارزش  خلق  باعث  پیشرفته  تکنولوژی 

ارزآوری خواهد شد.
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شخصیت سال 
صنعت غذا 
در سـال 1399 
انتخاب شد

اولیـن ها 
برترین ها

همانطور که خوانندگان عزیز 
و محتــرم ماهنامه صنعت 
غذا اســتحضار دارند سال 89 
آقای غالمعلی ســلیمانی بنیانگذار 
گــروه صنایع غذایی کاله، ســال 90 
آقای مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه 
صنعتی زر، سال 91 آقای فردین عالیزاد 
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی عالیفرد 
)سن ایچ( ، سال 92 آقای احمد فتح الهی 
بنیانگذار شــرکت ســبزی ایران )سبزان( ، 
ســال 93 آقای احمد صادقیان رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت تک ماکارون و دراژه، سال 94 آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی 
مدیر عامل شرکت گلها، ســال 95 آقای مهندس علی شریعتی مقدم مدیر عالی 
گروه بین الملل نوین زعفران، ســال 96 آقای مهندس بزرگمهر دادگر مدیر عامل 
شرکت دوشه آمل )هراز(، سال 97 آقای صمد رسولوی بنیس مدیر عامل شرکت درنا 
و سال 98 آقای مهندس عبداهلل قدوسی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( 
بر اساس انتخاب شما شخصیت برتر ســالهای 89 تا 98 معرفی شدند. امسال نیز با 
بررسی فرمهای پرشده شخصیت سال صنعت غذا و شمردن آراء، شخصیت صنعت غذا 
انتخاب و سپس این انتخاب توسط شورای سیاستگذاری نشریه مورد تائید قرار گرفت.

نشریه صنعت غذا به نوبه خود از طرف تمامی خوانندگان این ماهنامه به جناب آقای 
حســین مصطفی زاده مدیر هلدینگ بیژن تبریک گفته و سالی پر بار برای ایشان 
آرزومندیم.  به جهت این انتخاب، نشریه صنعت غذا چکیده ای از فعالیت ها و زندگی 

این صنعتگر موفق را به نظر شما خوانندگان محترم می رساند.
از شماره آینده یک صفحه اختصاص به نظرات شما خدمتگزاران صنایع غذایی ایران 
اعم از مسئولین دولتی، مدیران صنعت غذا، اساتید دانشگاه در مورد شخصیت صنعت 

غذای سال 99 دارد.

مدیر هلدینگ بیژن
و کارآفرین برتر 

سال 96و 97 و98

حسین مصطفی زاده

و 

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1400      شماره 30 دوره جدید )135(      
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حسین مصطفی زاده در سال 1۳۵۵، در تهران متولد 
شد. میدان حسن آباد، اولین جایی بود که فعالیت های 
اقتصادی  وی،  به طور جدی و حرفه ای،  آغاز شد. گرچه 
آن هایی که کودکی و نوجوانی حسین را به خاطر دارند، 
اقرار دارند که او از همان زمان، شّم و فهم اقتصادی باالیی 
داشت. اقوام و دوستان حسین،  خاطرات زیاد و شیرینی 
از عالیق اقتصادی او در این دوران در ذهن دارند که شاید 
شنیدنی ترین آن ها، خرید کلیه اغذیه بوفه مدرسه شان 

و فروختن با سود بیشتر به بچه های 
مدرسه بوده است. از این رو پیش بینی 
موفقیت های اقتصادی امروز مصطفی زاده،  

از همان ابتدا، کار خیلی سختی نبوده. 
حسین مصطفی زاده همزمان با تحصیل 
و اخذ کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 
بازرگانی، به تبع کار و حرفه پدر ، وارد 
حوزه تولید و فروش لوازم ایمنی و آتش 
نشانی شد. اما او در این کار هم گوی 
سبقت را از دیگران ربود و ریاست اتحادیه 
ایمنی را به عهده دار شد و در عین حال، 
نائب رئیس کمیته اقتصادی اتاق اصناف 

هم شد.
ورود مصطفی زاده به حوزه صنایع 
غذایی، اتفاق دیگری بود هم برای او و هم 
برای صنعت غذا. از سال 1۳۹۳ مدیریت 
شرکت صنایع غذایی بیژن را به عهده 

گرفت و تحوالت بزرگی در این واحد تولیدی به وجود 
آورد. اگرچه قدمت بیژن به سال 1۳48 بازمی گردد، اما 
در زمانی که مصطفی زاده آن را تحویل گرفت، عمال 
این برند خوشنام سال های دور ورشکسته شده بود 
که حتی توان پرداخت هزینه های تبلیغات انجام شده و 
بدهی تامین کنندگان اش را نداشت. خیلی ها با افسوس 
و حسرت به این برند خوشنام صنعت غذای ایران نگاه 
می کردند، و باید کسی این مشکل را حل می کرد. 

کسی که دل قوی داشت و خطر کرد و وارد میدان شد، 
مصطفی زاده بود. او ابتدا انباری از مشکالت تحویل گرفت 
و انبوهی از مطالبات و وعده های محقق نشده. اما مدیریت 
مصطفی زاده به گونه ای بود که توانست همه موانع را از 
میان بردارد و یک بار دیگر بیژن را به برندهای برتر صنایع 
غذایی ارتقاء دهد. در دوره مدیریت مصطفی زاده، صنایع 
غذایی بیژن جهشی قابل توجه را تجربه کرد، به نحوی که 
به اعتراف کارشناسان و متخصصان صنایع غذایی، سال 
۹۳ و ورود مصطفی زاده به این مجموعه 
را باید نقطه عطفی در بیژن به حساب 
آورد. شرکتی که داشت در عداد سایر 
شرکت های غذایی پیش می رفت، با 
مدیریت مصطفی زاده، فاصله ای معنادار 

با دیگران پیدا کرد. 
ــای  ــات و تالش ه ــن  اقدام ــه ای برهم
وی بــرای بهبــود و توســعه بیــژن، 
ــش  ــی پخ ــرکت بین الملل ــیس ش تاس
ــی زاده  ــد. مصطف ــز بیافزایی ــژن را نی بی
ســازمان فــروش بیــژن را تاســیس کرد 
و مدیریــت آن بــه همســر وی، نرگــس 
الهیــاری محــول شــد. پخش بیــژن هم 
با تکیــه بــر روش هــای مــدرن در توزیع 
ــه  ــج ســال،  ب ــر از پن مویرگــی، در کمت
ــع  ــش و توزی ــرکت پخ ــن ش بزرگ تری

خصوصــی کشــور تبدیــل شــد.
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کسب جوایز ملی و بین المللی
بیژِن بعد از مصطفی زاده، عالوه بر خوشنامی توانست 
اعتبار سالمت،  کیفیت و تنوع محصوالت غذایی را نیز از 
آن خود کند. این ها در حد یک شعار و تشریفات نیست. 
بیژن در این مدت، برای هریک از این اهداف، توانسته 
اعتبارنامه ها و جوایز ملی و بین المللی کسب کند. برخی 
از مهم ترین جوایز و دستاوردهای بیژن در دوره مدیریت 

حسین مصطفی زاده،  عبارتند از:
 1.برگزیده برند محبوب مصرف کنندگان

بیژن در هفتمین نظرسنجی ساالنه برند محبوب 
مصرف کنندگان در گروه های »رب گوجه فرنگی – 
انواع سس« بر اساس نتایج آرای نظرسنجی مردمی، 
»تندیس زرین برند محبوب ایرانی سال ۹۹« را از آن 
خود کرد. گرچه شرکت بین المللی بیژن در سبد غذایی 
خود محصوالت متنوعی دارد، اما در تولید انواع سس 
و کیفیت شان پیشرو است و اختصاص این تندیس به 
بیژن، مهر تایید مردم و مصرف کنندگان بر این باور است.

نظرسنجی برند محبوب مصرف کنندگان در شبکه های 
اجتماعی برگزار می شود و مردم و مصرف کنندگان 
مستقیما به گزینه های مورد نظر خود رای می دهند و 
برند محبوب خود را انتخاب می کنند و به همین دلیل 
برگزیده شدن دو گروه از محصوالت بیژن را می توان 

نشان از همراهی و رضایت مردم دانست.
مدل اجرایی جشنواره برند محبوب، مبتنی بر 
نظرسنجی گسترده مردمی است، برای شناسایی 
میزان هواداری مصرف کنندگان در هر یک از گروه 
کاال و خدمات، تا ضمن ایجاد زمینه مشارکت گسترده 
مصرف کنندگان در این نظرسنجی، بتوان ارزیابی قابل 
اعتمادی از طیف گسترده برندهای فعال در گروه های 

مختلف کاال و خدمات به دست آورد
 2.پیشتاز در رعایت حقوق مصرف کنندگان

یت حقوق  عا ر مه  هینا ا گو و  تندیس  ی  هدا ا
مصرف کنندگان به شرکت صنایع غذایی بیژن، بعد 
از کسب »تندیس زرین برند محبوب ایرانی سال 
۹۹« افتخار دیگری بود که به مجموعه دستاوردها 

و افتخارات خانواده بزرگ بیژن اضافه شد. افتخاری 
که در رأس افتخارات یک شرکت صنایع غذایی قرار 
می گیرد. گواهینامه ای که نشان از تایید رعایت حقوق 
مصرف کنندگان دارد، یعنی راه را درست پیموده ایم. 
اهدای این نشان در نیمه های سال، پمپاژ انرژی بود به 

کل مجموعه. 
این گواهینامه در مراسم هفتمین همایش حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی، رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، به حسین 
مصطفی زاده، مدیرعامل هلدینگ بیژن اهدا شد. عنوانی 
که بیژن با تکیه بر اصول همیشگی خود و وفاداری نسبت 
به مشتریان اش، توانست به آن دست یابد تا هم چنان 
طعم زندگی به مذاق مصرف کنندگان بیژن خوش باشد.

 3. اخذ تندیس سیب سالمت
شاید به جرات بتوان گفت یکی از بزرگترین اتفاقات 
سال ۹۹ مجموعه بیژن و صنعت غذایی کشور، اخذ 
تندیس سیمین از چهارمین جشنواره ملی صنعت 
سالمت محور بود. همیشه زمانی که حرف از سس باشد، 
ناگهان همه ذهن ها به سمت طعم، رنگ و لعاب می رود. 
شاید کمتر کسی باشد که در هنگام خرید سس به بحث 
سالمت آن نیز دقت کند، ولی مجموعه بیژن با توجه به 
رعایت اصول حرفه ای در تولید و استفاده از بهترین مواد 

اولیه، موفق به کسب این تندیس شد.

نابغه کارآفرینی کشور
غیر از بیزینس و تجارت، یکی دیگر از استعدادهای 
مشهود مصطفی زاده، توان ایجاد اشتغال و کارآفرینی 
است. همین استعداد وی باعث شده است که 
مصطفی زاده کارآفرین برتر کشور طی سال های ۹6،۹۷ 
و ۹8 باشد و چهره برگزیده اتاق بازرگانی ایران در 
کارآفرینی و حمایت از تولید ملی. نبوغ وی در عرصه 
کارآفرینی، در استخدام 40 عنوان شغلی، در یک 
سال کرونایی در بیژن، نمودی دوباره یافت و رکوردی 

کم سابقه به حساب می آید. در حالیکه خیلی از شرکت ها 
و کارخانه ها در سال جاری به دلیل رکود و تورم، تعطیل 
شده بودند، بیژن آگهی استخدام پخش کرد و جذب نیرو 
داشت. این اقدام در راستای هدف ایجاد 10 هزار فرصت 
شغلی جدید بود که از ابتدای سال توسط مدیرعامل 
هلدینگ بیژن مطرح شده بود. به این ترتیب، بیژن از آغاز 
سال 1400، با جهشی عمده در نیروی کار مواجه خواهد 
بود که در عین حال، اقدامی مهم و غیرقابل انکار در حوزه 
کارآفرینی محسوب می شود. گامی که بیژن برداشت و 

مایه حیرت خیلی از کارآفرینان و اقتصاددانان شد.

مسئولیت های اجتماعی شرکتی
حسین مصطفی زاده به موازات فعالیت های اقتصادی 
گسترده در صنایع غذایی، از مسئولیت های اجتماعی 
شرکتی غافل نبوده و در حوزه CSR نیز پیشگام بوده و 
در کمک های داوطلبانه و بشردوستانه نیز مضایقه نکرده 
است، چرا که او عالوه بر »منطق سود« همواره به »اخالق 
کسب و کار« نیز اهمیت می دهد  و نسبت به مشکالت 
اجتماعی بی تفاوت نیست. در ادامه، تنها به برخی از 
مسئولیت اجتماعی شرکتی در بیژن اشاره می شود که 
همگی در راستای ایفای سهمی کوچک در کمک رسانی 

و همدلی هموطنان مان بوده است:
 1. زلزله غرب کشور

بعد از زلزله سال ۹۷، بیژن طبق تعهدات اجتماعی 
خود، به کمک بازماندگان این حادثه تلخ شتافت و با 
ارسال اقالم غذایی و بهداشتی به مناطق دورافتاده و 
صعب العبور، توانست حتی   االمکان در کنار آسیب دیدگان 
زلزله کرمانشاه قرار گیرد. تمامی مراحل این کمک 
بی چشمداشت، از تهیه و بسـته بندی تا ارسال و توزیع 
اقالم غذایی و بهداشـتی، توسط نیروها و پرسنل داوطلب 
بیژن صورت گرفت. شرکت بیژن با بکارگیري ناوگان و 
پرسنل خود در طول یک هفته توانست بسته های تهیه 

شده را به آسیب دیدگان زلزله برساند.
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 2. سیل نوروز 98 
در فاجعه سیل ابتدای ســال ۹8 بیژن به کمک 
هموطنان خود شتافت و طی کارواني با کامیونت هاي 
اختصاصي شــرکت به همراه پرسنل داوطلب بیژن به 
کمک خسارت دیدگان سیل شــتافت. در آن زمان، 
اقالمي همچون پوشک بچه، لوازم سلولزي، مواد شوینده 
و خوراکي شامل کنسروهاي تولیدي شرکت بیژن، 
عازم مناطق سیل زده شدند. عمده فعالیت بیژن در 
استان خوزستان و لرستان بود. بیژن با همراهي سازمان 
اورژانس کشور به تمام نقاط غیرقابل دسترس نفوذ کرد، 
حتی در مناطقي که ادامه مسیر فقط با قایق میسر بود. 
در مناطقي نیز با استفاده از هلیکوپتر اجناس، انتقال داده 
شد.  همچنین، بیژن در آن حادثه، توفیق تامین هزینه 
داروهای مصرفی اورژانس اســتان خوزســتان )بالغ بر 

100 میلیارد تومان( را به دست آورد.
 3. کودکان کار ناصرخسرو 

تهیه و توزیع ماهیانه بسته های حمایتی شرکت بیژن 
برای کودکان کار، یکی دیگر از تالش های شرکت در 
راستای انجام مســئولیت های اجتماعی بود. طبق 
ارتباطی که بیژن با مرکز خانه کودک ناصرخسرو داشت 
و اطالع از نیازهای کودکان تحت پوشــش این مرکز، 
بسته های حمایتی ای در نظر گرفته شد که شامل پوشاک 
و کفش بچه گانه و مواد غذایی بودند و نیز پک های 
بهداشتی با محتویات صابون، مسواک، خمیر دندان، 
شامپو و... در تهیه این بســته ها سعی شد نیازسنجی های 
الزم صورت گیرد و متناسب با سن و جنسیت کودکان، 

وسایل تهیه و توزیع شــوند. 
 4. مشارکت در مواکب اربعین 

شــرکت بیژن تا پیش از امسال و در دو سال متوالی، 
سال های ۹۷ و ۹8 ،به مبلغ ۳00 میلیون و ۵00 میلیون 
تومان، در هزینه های موکب های مستقر در راهپیمایی 

اربعین مشارکت نمود
 5. کمک های دوره کرونا 

با شروع دوره کرونا و فشــار روزافزون به اقشار کم درآمد 
جامعه، شرکت بیژن پای کارزار آمد و بی توجه به 
مشکالت عموم مردم نبود و نیست. بدین منظور اقداماتی 
را برنامه  ریزی و انجام داد، از جمله:  توزیع 100هزار 
ماسک به اقشار آسیب پذیر جامعه در میدان حسن آباد، 
سرکشی و تامین مواد اولیه و بسته های ارزاق برای 
نیروهای جهادی تولید ماسک مسجد ولیعصر خیابان 

جیحون و...

متخصـص در ایجـاد تحـول در 
مجموعه هـای تولیـدی

ــه  ــالوت(، ک ــپیدنار جنوب)س ــی س ــع غذای صنای
ــه عرصــه اقتصــادی گذاشــته  ــا ب از ســال 1۳۹۲ پ
بــود، در ســال اخیــر بنــا بــه وضعیــت بــد اقتصادی 

ــه حالــت کمــا رفتــه  و شــرایط کرونایــی کشــور، ب
بــود و تمامــی فعالیت هایــش متوقــف شــده 
ــژن آن را  ــگ بی ــل هلدین ــه مدیرعام ــا اینک ــود، ت ب
ــای  ــاه، چرخ ه ــن م ــرد. در ای ــا ک ــداری و احی خری
ــژن  ــران بی ــت مدی ــا هم ــالوت، ب ــورده س زنگ خ
ــا عــرق کارگــران ســابق ســالوت  صیقــل یافــت و ب
ــاره جــال  ــد، دوب ــود بیــکار شــده بودن کــه مدتــی ب
گرفــت و یــک بــار دیگــر صــدای ماشــین های 
ــم  ــاز ه ــه ب ــای کارخان ــد شــد چرخ ه ــه بلن کارخان
ــواده  ــه خان چرخیــد. بدیــن ترتیــب ســالوت نیــز ب
بــزرگ بیــژن پیوســت و رونــق کارخانــه و کارگــران 
ــه دلمشــغولی های حســین  ــدان ســالوت ب و کارمن

ــد. ــه ش ــی زاده اضاف مصطف
ایــن شــرکت در مدیریــت جدیــد، قــرار اســت بــه 
واقــع بــا نــگاه تخصصــی بــه تولیــد ســس، تعییــن 
فرموالســیون و ترکیــب ســس ها و اســتفاده از 
ــای  ــم ه ــد، طع ــای تولی ــوژی ه ــن تکنول جدیدتری
جدیــد و تــازه ای را رقــم بزنــد. عــالوه بر ایــن تولید 
ــد  محصــوالت ســالم و خوش طعــم ســالوت می توان
ــد،  ــازار بازگردان ــت ب ــه رقاب ــه عرص ــدد ب آن را مج
ــوان و  ــار ت ــن ب ــه ای ــه ک ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــتوانه  ــز پش ــژن نی ــران بی ــه مدی ــص و تجرب تخص
آن اســت، مخصوصــا آنکــه مثــل ســایر محصــوالت 
غذایــی برجســته کشــور، ایــن شــانس را دارد که در 
ســبد پخــش بیــژن قــرار گرفتــه اســت. ســالوت بــا 
ــی  ــات، در مدت ــا و امکان ــن فرصت ه ــتفاده از ای اس
ــه   ــود را در قفس ــهم خ ــت س ــته اس ــاه، توانس کوت
ــد.  ــدا کن ــره ای  پی ــگاه های زنجی ــا و فروش مغازه ه

یکه تاز در صادرات محصوالت غذایی
تولیـــدات خـــوب و پیشـــرو در هـــر صنـــف و گروهـــی، 
ـــد  ـــه مرزهـــای کشـــور تولیدکننـــده نمی مان محـــدود ب
و فراتـــر از مرزهـــا، بـــه بازارهـــای ســـایر کشـــورها نفـــوذ 
ــک  ــن رو ورود یـ ــی رود. از ایـ ــش مـ ــد و پیـ می کنـ
ـــوالت اش  ـــادرات محص ـــی و ص ـــازار جهان ـــه ب ـــد ب برن
می توانـــد نشـــان و دلیلـــی بـــر اعتبـــار و کیفیـــت 
ـــز در  ـــژن نی ـــی بی ـــرکت بین الملل ـــد. ش ـــد باش آن برن
ـــدگان  ـــلیقه مصرف کنن ـــه و س ـــه ذائق ـــه ب ـــار توج کن
داخلـــی، همـــواره بـــه بازارهـــای جهانـــی توجـــه 
ـــد  ـــژن واج ـــوالت بی ـــه محص ـــی ک ـــته و از آنجای داش
ـــن ســـطح  ـــه ای ـــی اســـت، ورود ب ـــتانداردهای جهان اس
ـــوار  ـــی هم ـــف، راه ـــورهای مختل ـــه کش ـــادرات ب و ص
ـــن رو  ـــت. از ای ـــژن اس ـــی بی ـــوالت غذای ـــرای محص ب
ـــد  ـــران نمان ـــای ای ـــه مرزه ـــدود ب ـــی، مح ـــم زندگ طع
و مرزهـــای مختلـــف را درنوردیـــد و محصـــوالت غذایی 
ــره ای  ــگاه های زنجیـ ــه های فروشـ ــژن، در قفسـ بیـ
ـــان،  ـــی، آلم ـــورهای عرب ـــایه، کش ـــورهای همس کش
ــوری  ــال و جمهـ ــزی، ونزوئـ ــیه، مالـ ــادا، روسـ کانـ

ـــت.  ـــرار گرف ـــان ق آذربایج
ــر  ــناخت بهت ــرای ش ــی ب ــان، از کلیدواژه های در پای
مصطفــی زاده می گوییــم. واژه هایــی همچــون 
»اولیــن«، »برتریــن«، »بزرگ تریــن« و »پیشــرو« 
کلمــات متصل بــه مصطفی زاده هســتند. او هــر کاری 
را کــه آغــاز می کنــد، بعــد از مدتــی پایــان اش بــه این 
کلمــات ختــم می شــود: »بزرگ تریــن تحــوالت 
صنایــع غذایــی«، »پیشــرو در کارآفرینــی«،  «اولیــن 

ــدرن« و... ــع م توزی
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لزوما انتظار تولیدکنندگان از دولت در شرایط بسیار 
حساس این است که در جهت مساعدت به تولید و 
قدم به سوی رونق اقتصادی از اختیارات خود به نفع 
تولید استفاده کند و هزینه هایی چون مالیات، دیون 
بانکها، سودهای انباشته شده، بیمه و امثالهم را تا 
روال عادی اقتصاد به حالت معلق در آورد تا موانع 
موجود در مسیر تولید از جلو پای تولید برداشته شود 

و نفسی تازه به پیکر خسته و فرسوده تولید بدهد.
مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران در 
سئوال خبرنگار کارآفرینی و صنعت غذا مبنی بر 
اینکه »کارآفرینان تا چه حد در شرایط سخت 
تحریمی کشور توانسته اند اهداف مختلف کشور از 
جمله اقتصاد مقاومتی، به رونق تولید کمک کنند 
و در این زمینه ارگانهای دولتی در این مسیر چه 
حمایتی از تولیدکنندگان داشته اند؟« گفت: با یک 
نگاه واقع بینانه می توان دریافت که پاسخ این پرسش 
نیاز به توضیح و تفسیر و عدد و رقم ندارد، بلکه پاسخ 
این سوال را می توان در دادوستد کاال و گذری در 

سوپرمارکت ها و بازار عرضه و تقاضا مشاهده کرد.
مهندس سیدجمشید میرسلیمی افزود: با تعمقی 
در برنامه دولتمردان و سیاستمداران که قرار بر 
حذف سه صفر از پول ملی به خاطر راهکاری سهل 
در دادوستد و خیز عزمی بر جزم مهار تورم بود، 
ناخواسته با اضافه شدن سه صفر نانوشته، تورم بر 
پول ملی اضافه شد درست در مقابل آنچه که برنامه 

متولیان بود.
مدیرعامل شرکت فریکو ادامه داد: به عبارتی ساده 
مفهومش این است که اقتصاد در معرض هجوم 
هزینه های سرسام آوری همچون لیگتوس )آفت( 
قرار گرفته است و فاقد هر نوع حمایت از جانب 
سیاستگذاران اقتصادی است که روز به روز شاهد 

پژمردگی آن می باشیم.
مدیرعامل شرکت روغن نینا گفت: در نگاهی 
دیگر مشکلی که در مسیر تولید بر زیربنای اقتصاد 
مقاومتی تحمیل گردید. عدم تثبیت قیمت ها در 
عرضه کاالهای آماده مصرف بود که این تغییر نه یک 
بار نه دوبار بلکه در اغلب موارد در سه بار دستخوش 
جهش افزایش بی رویه قرار گرفت و الجرم تحمل 
ایستائی تولید در قیمت تمام شده را به کلی دگرگون 
کرد و قیمت های واقعی مربوط به قیمت تمام شده 
محصول را به چالش کشید و به دلیل افزایش بی 
رویه و گاهاً تا سیصد درصد افزایش همانند پمپ 
قوی نقدینگی شرکت ها را مکید و به دلیل عدم توان 
در تامین مواد اولیه فتیله تولید خود به خود پائین 

کشیده شد و گاهاَ خاموش گردید.
این فعال صنایع غذایی ادامه داد: ناگفته نماند در این 
افزایش بی رویه فروشندگان مواد اولیه و فروشندگان 
کاال قیمت ها را با تورم کلی جامعه هماهنگ و تورم 
سرسام آور را در دادوستد خود لحاظ نمودند و در 
این رهگذر تولید بود که بخاطر تعهدات جاری مانند 
حقوق پرسنل، بیمه، مالیات، دیون بانکی، سود و 
امثالهم مجبور به گردش چرخ کارخانه بود و بدون 
توجه به قیمت تمام شده کاال و زیان های تحمیلی 
که الزاماً می بایست دولت به حمایت و مساعدت 
آن همت می گمارد که متاسفانه اقدامی صورت 

نپذیرفت.
میرسلیمی گفت: لزوما انتظار تولیدکنندگان از دولت 
در شرایط بسیار حساس این است که در جهت 
مساعدت به تولید و قدم به سوی رونق اقتصادی 
از اختیارات خود به نفع تولید استفاده کند و هزینه 
هایی چون مالیات، دیون بانکها، سودهای انباشته 
شده، بیمه و امثالهم را تا روال عادی اقتصاد به حالت 

معلق در آورد تا موانع موجود در مسیر تولید از جلو 
پای تولید برداشته شود و نفسی تازه به پیکر خسته 

و فرسوده تولید بدهد.
وی در خصوص تاثیر تحریم ها بر تولید اینگونه گفت: 
تحریم یکی از اساسی ترین ضربه های کاری بر پیکر 
اقتصاد و به خصوص تولید می باشد که از سه زاویه 
تولید را تحت فشار قرار داده است که عبارتند از 
تحریم در واردات مواد مورد نیاز که موجب کندی در 
چرخه تولید گردیده است و دومی افزایش بی رویه 
نقدینگی در جهت دادوستد ارزی و سومی محدودیت 
های سخت مبادالت جهانی در جهان اقتصادی می 

باشد که هر سه از موانع عمده می باشد
مدیرعامل شرکت فریکو بیان داشت: در این تنگنای 
سخت اقتصادی و در یک بنگاه تولیدی کارگر مزد 
ماهیانه اش را گرفته، بیمه اش پرداخت گردیده 
است، دولت ارزش افزوده اش را گرفته، ادارات آب، 
برق، تلفن و گاز طلبش را گرفته، بانک ها قسط اش 
را گرفته، اداره کار صندوق کارآموزی اش را گرفته، 
دولت مالیات مستقیم و غیرمستقیم اش را وصول 
کرده، هرشخصی به هر نوعی که رابطه کاری دارد 
طلبش را دریافت داشته و آنکس که جز مشتی بدهی 

بیش برایش نمانده مالک کارگاه است.
میرسلیمی در پایان عنوان کرد: با توجه به توضیحات 
نی به  یا ینجانب دولت کمک شا فوق به نظر ا
تولیدکنندگان جهت تسریع در امور و رفع موانع و 
قدمی به سوی رونق برنداشته است و می توان چنین 
بیان داشت با توجه به عدم تعیین برنامه مدون از 
جانب دولت و رفع تنگناهای موجود “اقتصاد مقاومتی 
به تولید مقاومتی تعدیل گردیده است” و دورنمای 
رونق اقتصادی در برنامه دولت پنهان گردیده است.

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران: 

دولت در جهت مساعدت به تولید از اختیارات خود به نفع 
تولید استفاده کند
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عـدم حضـور  رقبـای خارجـی باعـث نشـده کـه تولیدکننـده از کیفیـت 
محصوالتشـان کـم کنـد ایـن در شـرایطی اسـت کـه هـر روز با یـک بحران 
دسـت و پنجـه نـرم مـی کنیـم  یـک روز کمبـود روغن و یا شـکر و مسـائل 

دیگـر .
دکتر وحید هوشنگ نژاد در سئوال خبرنگار کارآفرینی و صنعت غذا مبنی بر 
اینکه »کارآفرینان تا چه حد در شرایط سخت تحریمی کشور توانسته اند اهداف 
مختلف کشور از جمله اقتصاد مقاومتی، به رونق تولید کمک کنند “گفت:کسانی 
که در این شرایط تورمی کار تولید را انجام می دهند و ایجاد اشتغال می کنند به 
جز اینکه نیاز جامعه را برآورده کرده اند ،مایحتاج  و کاالهای مصرفی نیاز مردم  

را در اختیارشان می گذارند .
مدیر عامل گروه صنعتی مینو  افزود :  خوشبختانه بسیاری از  بنگاههای 
اقتصادی نه تنها  نیروهای شاغلشان را تعدیل نکرده اند بلکه برای افزایش تولید 

مبادرت به استخدام  نیروهای جدید نیز می کنند.
این فعال صنایع غذایی  ادامه داد : البته افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده 
است که نرخ فروش محصوالت بیشتر شود باعث فشار اقتصادی به مصرف کننده 
می شود . حال تصور کنید این مصرف کننده شاغل نباشد. پس ببینید در این 
شرایط سخت اقتصادی کسانی که ایجاد کار  و درآمد می کنند و باعث گذران 

خانواده ها می شوند بسیار شغل شریف دارند . باید از آنها قدردانی شود
هوشنگ نژاد همچنین گفت : در خصوص رونق تولید با توجه به تحریم هایی که 
به کشورمان وارد شده است و همچنین با توجه به  جلوگیری واردات بسیاری از 
کاالهایی که مشابه آن در ایران قابلیت تولید دارد. بازار کاالهای ایرانی از رونق 
باالیی برخوردار شده است . به طور مثال اگر بخواهم در مورد صنعتی که در 
آن هستیم ) صنعت غذا و شیرینی و شکالت( صحبت کنم . این عدم حضور  
رقبای خارجی باعث نشده که تولیدکننده از کیفیت محصوالتشان کم کند این 
در شرایطی است که هر روز با یک بحران دست و پنجه نرم می کنیم  یک روز 

کمبود روغن و یا شکر و مسائل دیگر.

مدیـــر تضمیـــن کیفیـــت شـــرکت صنایـــع شـــیر ایـــران 
ــون  ــاده ۱۲ قانـ ــیون مـ ــو کمیسـ ــوان عضـ ــگاه(، به عنـ )پـ
ـــذا و دارو، منصـــوب  ـــازمان غ ـــامیدنی س ـــی و آش ـــواد خوراک م

ـــد. ش
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا، ایـــن حکـــم از 
ســـوی محمـــد حســـین عزیـــزی مدیـــرکل فرآورده هـــای 
غذایـــی و آشـــامیدنی ســـازمان غـــذا و دارو، بـــه شـــهریار 
دبیریـــان مدیـــر تضمیـــن کیفیـــت شـــرکت صنایـــع شـــیر 

ایـــران، اعطـــا شـــد.
اعـــام فهرســـت رنگ هـــا، اســـانس ها و ســـایر مـــواد 
ـــن  ـــامیدنی، همچنی ـــی و آش ـــواد خوراک ـــه م ـــزودن ب ـــل اف قاب
ــه  ــتفاده از جملـ ــورد اسـ ــرف مـ ــوع جنـــس ظـ ــن نـ تعییـ

وظایـــف ایـــن کمیســـیون، اســـت.
در ایـــن کمیســـیون، پیشـــنهادات مصـــرف افزودنی هـــا 
در صنعـــت خوراکـــی و آشـــامیدنی بررســـی، ریســـک های 
ناشـــی از مصـــرف افزودنی هـــا ارزیابـــی و لیســـت رنگ هـــا، 
ــه  ــی بـ ــاز خوراکـ ــای مجـ ــم دهنده هـ ــه و طعـ ــواد اولیـ مـ

منظـــور سیاســـت گذاری، تهیـــه می شـــود.
گفتنـــی اســـت، مـــدت زمـــان ایـــن حکـــم، بـــه مـــدت ۲ 

ســـال، تعییـــن شـــده اســـت.

مدیرعامل گروه صنعتی پارس مینو:
بر خالف کمبود مواد اولیه،عدم حضور رقبای 
خارجی در صنایع غذایی کشور باعث نشده که 
تولیدکنندگان از کیفیت محصوالتشان کم کنند

با حکم مدیرکل فرآورده های غذایی 
یر  مد ؛  شد م  نجا ا نی  مید شا آ و 
تضمین کیفیت پگاه عضو کمیسیون 

و ماده ۱۲ قانون غذا و دار
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   شرکت های صنایع غذایی که عالقمند به درج خبـرهای خود 
در ماهنامه صنعت غذا هستند مراتب را از طریق تلفن یا فاکس به 

تحریریه نشریه اطالع دهند .

ــ هـای اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب )یک و یک( اختراع فرآیند تولید غیرحرارتی 
کنسانتره و رب گوجه فرنگی )پاالیشگاه گوجه فرنگی( را به ثبت رساند.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مهندس پیمان فهندژ سعدی، مدیرعامل گروه 
صنعتی یک و یک به عنوان مخترع فرآیند تولید غیرحرارتی کنسانتره و رب گوجه 

فرنگی را در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به ثبت رسانده است.
این اختراع مرتبط با حوزه تولید کنسانتره و رب گوجه فرنگی است و می تواند از 
گوجه فرنگی ،رب و کنسانتره بدون هیچگونه حرارتی و با حفظ ارزش غذایی ماده 

اولیه تهیه کند.
با این اختراع جدا از حفظ ارزش غذایی ماده اولیه  می توان به مزیتهای باالی آن  از 

جمله جلوگیری از هدر رفت انرژی، آب و سازگاری با محیط زیست اشاره داشت.
براساس این گزارش، تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از سیستم های حرارتی دارای 
مشکالتی نظیر اثر مخرب حرارت روی ارزش غذایی محصول و از بین رفتن مقادیر 
زیاد از ویتامین ها و مواد ضروری گوجه فرنگی می شود . که این مواد برای سالمتی 

سودمند است.
عالوه بر این مقدار زیاد انرژی برای جداسازی آب گوجه فرنگی در سیستمهای رایج 
مصرف می شود و درصدباالیی آب گوجه فرنگی به صورت بخار به هدر می رود و از 

گوجه فرنگی جدا می شود.
در این اختراع که برای اولین بار در دنیا انجام شده است و با تائید دانشگاه تهران به 
ثبت رسیده است،آب گوجه فرنگی بدون هیچگونه انرژی حرارتی از گوجه فرنگی 
شده و رب یا کنسانتره تولید می شود و آب حاصل نیز می تواند به مصرف بهداشتی 

و یا آشامیدنی برسد.
رب گوجه فرنگی بدست آمده دارای ارزش غذایی باالیی به دلیل حفظ ویتامین ها، 
رنگدانه ها و مواد ضروری است و هیچ گونه انرژی فسیلی استفاده نشده و هزینه تولید را 
کاهش می دهد و در حفظ محیط زیست موثر است و آب حاصله نیز مورد استفاده است.

برای اولین بار در جهان/ ثبت اختراع پاالیشگاه گوجه 
فرنگی) فرآیند تولید غیرحرارتی کنسانتره و رب گوجه 

فرنگی( توسط گروه صنعتی یک و یک
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با حضــور معــاون وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت و رییــس ســازمان حمایت 
از حقــوق مصــرف کننــده و تولیــد کننــده شــرکت های زرمــاکارون و آرد زر 

تندیــس حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده را دریافــت کردند.
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــاون وزی ــذا، مع ــت غ ــی و صنع ــزارش کارآفرین ــه گ ب
تجــارت عصــر شــنبه در آییــن اهــدای تندیــس نقــره و برنــز به شــرکت های 
زرمــاکارون و آرد زر اعــالم کــرد کــه واحدهــای تولیــدی و صنعتــی کشــور 
کــه 10 تندیــس طالیــی دریافــت کننــد، افــزون بــر تندیــس بلوریــن، ناظــر 
افتخــاری شــورای سیاســتگذاری حمایــت از حقوق مصــرف کننــده خواهند 

شــد.
ــورت  ــه ص ــد ب ــی بای ــس طالی ــت  10 تندی ــزود: دریاف ــش اف ــا تاب علیرض
مســتمربوده تــا ایــن گونــه واحدهــا موفــق بــه دریافــت تندیــس بلوریــن و 

ــوند. ــاری ش ــارت  افتخ ــق نظ ح
وی ادامــه داد:  ایــن گونــه واحدهــای تولیــدی بــه عنــوان ناظــر افتخــاری بــا 
حــق رای شــورای سیاســتگذاری حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده خواهند 

شــد تــا از ظرفیــت و توانمنــدی آنهــا اســتفاده شــود.
رییــس ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده و تولیدکننــده، با اشــاره 
بــه اینکــه تندیــس ســازمان حمایــت از مصــرف کننــده بــدون دریافــت هیچ 
ــر اســاس شــاخص هــا اهــدا مــی  ــه هزینــه ای از شــرکت هــا و فقــط ب گون
ــه لحــاظ  شــود، از مــردم خواســت از مراکــزی کــه حــق مصرف کننــده را ب
خدمــات پــس از فــروش، قیمــت و رســیدگی بــه شــکایات،رعایت مــی کنند  

مــورد  حمایــت خــود قــرار دهنــد.
وی بیان داشـت: حمایت مـردم از واحدهای تولیدی نمونه، فرهنگ مشـتری 

مـداری و تولید انبوه و باکیفیت  را در کشـور فراگیـر خواهد کرد.
ــی زر  ــی و پژوهش ــروه صنعت ــدرکاران  گ ــت ان ــی از دس ــا قدردان ــش ب تاب
اظهــار داشــت: ایــن مجموعــه افــزون بــر تولیــد، گام هــای موثــری در جهت 
ــرف  ــوق مص ــه حق ــه ب ــته و توج ــور برداش ــی کش ــی و آبادان محرومیت زدای

ــت. ــت کاری آن اس ــدگان در اولوی کنن
ــا اشــاره بــه اینکــه ۲  رییــس ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده ب
شــرکت گــروه صنعتــی و پژوهشــی زر موفــق بــه کســب تندیــس حمایت از 
مصــرف کننــدگان شــده اند، اظهــار داشــت: شــورای سیاســتگذاری حمایــت 
از حقــوق مصــرف کننــده متشــکل از هشــت دســتگاه بــر اســاس معیارهــا و 
ــز   بررســی شــاخص های عمومــی و تخصصــی ســال ۹8 تندیــس نقــره و برن

را بــه ۲ مجموعــه زرمــاکارون و آرد زر اهــدا کــرد.
وی بیــان داشــت:  نــگاه بــه ســالیق مصــرف کننــدگان  خارجــی و داخلــی 

بایــد اولویــت کاری واحدهــای تولیــدی و صنعتــی قــرار گیــرد.
ــه  ــر عامــل گــروه صنعتــی و پژوهشــی زر نیــز اظهــار داشــت: توجــه ب مدی
حقــوق مصرف کننــدگان و قیمت گــذاری و رعایــت کیفیــت ســرلوحه گــروه 

صنعتــی و پژوهشــی زر  قــرار گرفتــه اســت.
محســن امینی گفــت: مجموعــه زر بــه عنــوان صنعتگر متعهــد افــزون تولید 
بــا کیفیــت و عرضــه محصــوالت ارزان بــه بــازار مصــرف، بــه عنــوان  بــازوی 

دســتگاه هــای اجرایــی در خدمــات رســانی بــه مــردم عمــل مــی کند.
ــا  ــا تولیــد محصــول ب وی همچنیــن ایــن قــول را داد کــه  ایــن مجموعــه ب
کیفیــت و افزایش ظرفیــت تولیــد و کار سیســتماتیک و علمــی تعامل خوبی 

بــا ســازمان حمایــت و دســتگاه هــای نظارتــی و اجرایــی داشــته باشــد.

شرکت های زرماکارون و آرد زر 
تندیس حمایت از حقوق مصرف 
کننده را دریافت کردند
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سالمت کلوچه نادری، بار دیگر تایید شد
به دنبال انتشار خبری در رسانه های فارسی زبان بیگانه مبنی بر سرطان زا بودن محصوالت کلوچه 
نادری به نقل از یک نشریه آلمانی، پس از بررسی ها و آزمایشات الزم، سالمت این محصول، بار 

دیگر تایید شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ، به نقل از مهر؛ پس از انتشار خبری در رسانه های فارسی زبان 
بیگانه مبنی بر سرطان زا بودن محصوالت کلوچه نادری به نقل از یک نشریه آلمانی، این محصول 
مجدداً مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. با بررسی دقیق و علمی نمونه ها در آزمایشگاه های 
مرجع داخل و خارج از کشور و بعد از دریافت نتیجه آزمون و تاییدیه سالمت از مراجع ذی صالح، 
بر اساس مستندات مطلبی که پیشتر در خصوص سرطان زا بودن این محصول مطرح شده بود، 
رد می شود. مدیرکل نظارت بر غذا و نوشیدنی سازمان غذا و دارو نیز در پاسخ به اطالعیه سازمان 
بهداشت جهانی اعالم کرد: تمام محصوالت صادراتی از ایران مطابق با مقررات سازمان جهانی 
بهداشت ُکدکس codex مواد غذایی و سازمان غذا و دارو ایران تولید می شوند. در واکنش دیگر 
دکتر ربابه شیخ االسالم رئیس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سالمت ایران اعالم کرد: بر اساس 
مستندات، بازرسی ها و آزمایشات انجام شده، این محصول فاقد آالینده های میکروبی و شیمیایی 
مضر برای سالمت انسان بوده و مصرف آن ایمن است. همچنین انجمن علوم و صنایع غذایی ایران 
ضمن رد ادعای نشریه آلمانی صحت و سالمت محصوالت این شرکت را تأیید و بر این اساس سالمت مصرف کنندگان را در حاشیه امنیت غذایی دانست. باشگاه توسعه کسب 
و کار کمیسیون ملی یونسکو-ایران در سال جهش تولید ملی و در راستای حمایت از تولید کنندگان و کمک به توسعه زیر ساخت های علمی، آموزشی و فرهنگی آنان تأسیس 

شد که شرکت کلوچه نادری عضو این باشگاه است.

برای اولین بار در منطقه: کارخانه ای غذایی در 
کشور موفق به کسب گواهینامه »مدیریت 
راهبردی آب« شد

کارخانه نستله در استان قزوین، اولین کارخانه در کشور، 
که موفق به دریافت گواهینامه »مدیریت راهبردی آب« 

شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ، مدیریت منابع آبی 
یکی از موارد سنجش عملکرد کسب وکارها و انطباق 
محیط زیستی واحدهای تولیدی در سراسر دنیا است. 
در همین راستا پس از بازرسی یکی از معتبرترین مراکز 
ممیزی در دنیا، یکی از کارخانه های فعال کشور در 
حوزه مواد غذایی کودک، موفق به دریافت گواهینامه 
»مدیریت راهبری آب« شد. کارخانه نستله ایران در 
استان قزوین، سومین کارخانه مواد غذایی در سراسر 
جهان و نیز اولین در منطقه اروپا، خاورمیانه و شمال 
آفریقا است که به این دستاورد چشمگیر دست پیدا 

کرده است.
این موفقیت که می توان آن را به عنوان الگویی مناسب 

برای سایر کارخانه های کشور در نظر 
مجموعه  تالش های  از  پس  گرفت، 
راستای  در  نستله  کارخانه جات 
مدیریت منابع آب و مشارکت برای 
تالش مستمر در حفظ هرچه بیشتر 
حوزه های آبریز به ارمغان آمده است. 
اعتبار این گواهینامه ۳ ساله خواهد 
بود. SGS در متن این گواهینامه بیان 
داشته: سایت های تولیدی در طی این 
مدت، برای اطمینان از پایداری زیرساخت های موجود و 
انطباق کامل فعالیت ها با استاندارهای موردنظر جهانی، 
توسط بازرسی های دوره ای و گزارش »ممیزی ساالنه« 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علیرضا سرابچی مدیر ارتباطات و سرویس های بازاریابی 
گفت:  دراین باره  ایران  نستله  شرکت  سخنگوی  و 
»تالش های نستله در زمینه مدیریت منابع آبی در 
تمامی این سال ها، نظیر تعریف پروژه فراسوی صفر 
 Waste Water( آب  پسماند  مدیریت  و   )%۵0(
Management( از دالیل اصلی دستیابی به این 
از  یکی  تصدیق  با  که  مفتخریم  بود.  بزرگ  افتخار 
نتیجه  بازرسی دنیا،  سخت گیرانه ترین سیستم های 
تالش هایمان )در کوتاه مدت و بلندمدت( در راستای 
مدیریت پایدار منابع مشترک آبی و مصرف بهینه، برای 

ذی نفعان و جامعه ایرانی به اثبات رسید.«
وی افزود: »ما به موجب این فعالیت ها در جمهوری 
اسالمی ایران،  نه تنها میزان آب مصرفی  کارخانه هایمان 
را به حداقل رسانده ایم، بلکه در راستای بهینه سازی 
هرچه بیشتر مصرف آب قادر خواهیم بود با استخراج 
آب از شیر تازه در فرآیند فرآوری، آن را بازتولید کرده و 

به چرخه تولید برگردانیم.
همچنین تالش می کنیم تا در راستای هدف بنیادین 
نستله »شکوفا کردن نیروی نهفته غذا برای بهبود 
زندگی امروزیان و آیندگان« و تعهداتمان به جامعه 
ایرانی، ضمن ادامه تعامل مستمر با ذی نفعان محلی 
و استفاده از راهنمایی های مقامات ذی ربط در حوزه 
حفظ منابع آبی در استان قزوین، مسبب موفقیت های 
و  زیست محیطی  پایداری  حوزه های  در  مترقی تر 
تأثیرگذاری حداکثری اقتصادی و اجتماعی در جامعه 
باشیم. به عنوان مثال، افزایش کیفیت استفاده از آب و 
منابع آبی در منطقه مادام شرایط کم آبی، یکی از این 
موارد خواهد بود.« سرمایه گذاری های نستله ایران در 
حوزه مدیریت آب در کشورمان، تاکنون بیش از ۵ 
میلیون فرانک سوییس برآورد شده است. این شرکت 
همچنین با برگزاری کالس های آموزشی، می کوشد تا 
دانش 1۵۳ ساله خود را در اختیار متخصصین کشور 

قرار دهد.
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سعید یزدانی مدیر مارکتینگ شرکت شیوا در یک نشست خبری از رونمایی 
محصول جدید این شرکت با نام شکالت صبحانه کرمونا خبر داد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ، وی در این خصوص اظهار داشت: شرکت 
شیوا در سال 1۳۷۲ توسط خانواده عالیزاد در حوزه صنعت شیرینی و شکالت 
تاسیس شد ودر ۷ گروه محصولی و 1۳۵ نوع محصول با بسته بندی مختص به 

خود فعالیت کرد.
یزدانی در ادامه گفت:برند شیبا توانسته است ۷0 درصد بازار داخلی را دراختیار 

گرفته و به ۲۳ کشور جهان محصول صادر کند.
وی با بیان این که کیفی ترین محصول غذایی ایرانی با احیا یک برند قدیمی به بازار 
ایران وارد می شود تصریح کرد:این در حالی است که تولید کنندگان این محصول 
تالش می کنند به رغم نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی در قیمت مواد اولیه کیفیت و 

قیمت آن را ثابت نگه دارند.
مدیر مارکتینک شرکت شیوا همچنین اظهار کرد: به رغم بی ثباتی قیمت مواد اولیه 
و هزینه های جاری بهبود مستمر کیفیت سیاست اصلی این شرکت است و قرار ما در 
مجموعه شیوا بر این است که محصول جدید خود یعنی شکالت صبحانه “کرمونا” را 

نیز با باالترین کیفیت ممکن در بازار ایران توزیع کنیم.
یزدانی در خصوص به بازار آمدن این محصول تازه گفت: پس از آنکه واحد تحقیق 
و پژوهش شرکت شیوا ، یافته های خود از ذائقه هموطنان را جمع آوری کرد تالش 
شد تا برندشکالت صبحانه ایرانی “کرمونا” را که در سال 1۳46 توسط مرحوم حسین 

عالیزاد به بازار ایران معرفی شد پس از چندین سال وقفه در تولید را مجددا احیا کند.
مدیر بازاریابی این شرکت تولیدی ادامه داد: شکالت صبحانه کرمونا نخستین کرم 
فندقی شکالتی ایرانی است که به لحاظ طعم و مزه و کیفیت با نمونه های خارجی رایج 

در بازار،رقابت سختی را آغاز خواهد کرد.
وی با تاکید بر این که این محصول تولیدی با نگاهی به ذائقه ایرانی به خط تولید 
رسیده است گفت: نمونه خارجی این شکالت با قیمتی باال و به شکل قاچاق در ایران 
توزیع می شود و این در حالی است که کرمونا با قیمت مناسب و با بهترین کیفیت در 

بازار ایران ظاهر شده است.
یزدانی اضافه کرد: شکالت صبحانه ای مانند نوتال با 1۳ درصد فندق محصول خود 
را به بازارهای جهانی عرضه کرده است که برای شکالت صبحانه کرمونا نیز این میزان 
از فندق اما از نوع درجه یک ایرانی تولید می شود در حالی که در ایران اکثر محصوالت 

مشابه حداکثر تا ۵ درصد از پایه فندق ، تولید و به بازار عرضه شده است.
مدیر مارکتینگ شرکت شیوا همچنین تاکید کرد:شکالت صبحانه کرمونا به دلیل 
تحقیقات وسیعی که در حوزه تولید آن صورت گرفته است ذائقه های مشکل پسند را 

راضی خواهد کرد.
وی ادامه داد: این شکالت صبحانه را برای افرادی تولید کرده ایم که دنبال محصوالت 
با کیفیت هستند و بر این اساس رقابت این محصول با نمونه های مشابه بزودی آغاز 

خواهد شد.
یزدانی با بیان این که کرمونا اسید چرب ترانس ندارد گفت: در حال حاضر که برند 
نوتال در ایران تا 110 هزار تومان قیمت پیدا کرده است ما این شکالت را به قیمت ۵4 

هزار تومان در اختیار مشتری قرار می دهیم.

شرکت باریج اسانس توانست در بین هفت شاخص تعیین شده از سوی این جشنواره 
باالترین امتیاز را در بین شرکت ها کسب کند و مفتخر به دریافت تندیس زرین شد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ، به نقل از روابط عمومی داروسازی باریج اسانس این 
مراسم با حضور دکتر برات قبادیان معاون آموزش،  پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با رویکرد ارتقای سطح بهداشت و سالمت در تولیدات و خدمات صنایع سالمت 
محور کشور در مرکز همایش های بین المللی صداوسیمای جمهوری اسالمی برگزار شد.

این جشنواره با هدف شناسایی و تشویق شرکت ها و سازمان های متعهد به سالمت و 
معرفی آخرین دستاوردها با حضور 1۵6 شرکت برگزار شد که شرکت دانش بنیان باریج 
اسانس توانست باالترین نشان و امتیاز را کسب کند و در پایان از ۷۹ شرکت برتر با حضور 

مسئولین بخش سالمت کشور تقدیر شد.
عنوان برتر شاخص تحقیق، پژوهش و نوآوری به داروسازی باریج اسانس اختصاص یافت.

داروسازی باریج اسانس ضمن دریافت تندیس زرین این جشنواره توانست عنوان واحد 
برتر شاخص تحقیق، پژوهش و نوآوری در زمینه تولید محصوالت سالمت محور را کسب 

کند.
واحد تحقیق و توسعه باریج اسانس در سال 1۳80 با هدف ایجاد داروهای تخصصی و 
تحقیقات پیشرفته در مورد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی با تمرکز بر تولید محصول با 

کیفیت ، احیای طب سنتی و همچنین تاکید بر مصرف گیاهان بومی ایران تاسیس شد.
این واحد طرح های پژوهشی خاص در جهت ایمنی و سالمت محصوالت را با واحدهای 

دانشگاهی و علمی انجام داده و با طرح موضوع از عالقه مندان دعوت به عمل می آورد.
از دیگر اهداف این جشنواره پایش، رتبه بندی، اعتبار بخشی، معرفی مجموعه های برتر و 
سازمان های متعهد به امر سالمت، معرفی آخرین دستاوردهای واحد های سالمت محور و 
ارتقای سطح آگاهی، نگرش و فرهنگ استفاده از محصوالت و خدمات سالمت محور بود.

شرکت داروسازی باریج اسانس،  تولید کننده داروهای گیاهی و اولین شرکت دانش 
بنیان دارویی در کشور می باشد. این شرکت در سال 1۳۷1 با هدف بهبود و ارتقای سطح 
سالمت جامعه تاسیس گردید و هم اکنون با بیش از 160 داروی گیاهی انسانی، 14 قلم 
داروی گیاهی دامپزشکی همچنین با تولید انواع نوشیدنی و طعم دهنده های غذایی گیاهی 

پیشرو در این صنعت است.

مدیرمارکتینگ شرکت شیوا: شکالت 
صبحانه کرمونا وارد بازار شد

در چهارمین جشنواره ملی صنعت سالمت 
محور ایران؛ داروسازی باریج اسانس 
موفق به دریافت تندیس زرین شد
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از سوی وزارت کارو رفاه اجتماعی 
صورت گرفت /محسن احتشام از 

شرکت تروند زعفران قاین کارآفرین 
برتر ملی شد

اعطای تندیس حامی حقوق 
مصرف کنندگان به پگاه فارس

بنیانگذار و مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران 
قائن از خراسان جنوبی موفق به کسب عنوان کارآفرین برتر 
ملی در سال ۹8 شد و تندیس کارآفرین برتر را از دست 

اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس جمهور دریافت کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، سیزدهمین جشنواره 
کارآفرینان برتر همزمان با روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی 
با هدف شناسایی کارآفرینان در سراسر کشور و انتخاب 
برترین کارآفرینان و معرفی آنان به عنوان الگوهای برتر 
به آحاد جامعه خصوصا جوانان توسط وزارت کار و رفاه 
اجتماعی برگزار شد و از مدیریت گروه تروند زعفران قائن به دلیل نو آوری -تحول گرآیی و کارآفرینی در دو محصول استراتژیک زعفران و زرشک بعنوان کارآفرین برتر 

ملی تقدیر بعمل آمد
غالمرضا اشرفی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی که در ویدئو کنفرانس برگزیدگان سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی حضور داشت 

گفت:محسن احتشام از شرکت تروند زعفران قاین از استان خراسان جنوبی به عنوان کارآفرین برتر کشور معرفی شد.
غالمرضا اشرفی ضمن تبریک این افتخار بزرگ به جامعه کارآفرینان استان افزود: برگزیدگان سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه 
۹۹ با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 

معرفی شدند.

تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی، به 
شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس، اعطاء شد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا و به نقل از  روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، شرکت 
پگاه فارس، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان را در راستای فعالیت های ارزنده در جلب رضایت 

مشتریان، برای نهمین سال متوالی، کسب کرد.
تولید  و  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  سازمان 
کنندگان، سالیانه استانداردها و تائیدیه های مربوط به میزان 

رضایتمندی مشتریان در شرکت ها را بررسی و تندیس طالئی و گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را به آن ها، اهدا می کند. 
گفتنی است، در میان شرکت های لبنی در استان، تنها شرکت پگاه فارس، موفق به اخذ این تندیس، شد.

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1400      شماره 30 دوره جدید )135(      
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برند آیس برگ با رونمایی از سری اول محصوالت خود، قرص های خنک کننده 
دهان، به صورت رسمی از آغاز فعالیت خود خبر داد. این برند یکی از اعضای 
خانواده بزرگ سن ایچ بوده و قرار است در گام نخست تنها به تولید قرص های 
خنک کننده دهان در طعم های مختلف بپردازد. این برند در ادامه مسیر با تولید 
محصوالت خوراکی مرتبط با بهداشت دهان و دندان، سبد محصولی خود را 

توسعه خواهد داد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ، به نقل از ایلنا؛ تحقیقات نشان می دهد که 
طی سال های گذشته توجه افراد به محصوالت مرتبط با بهداشت دهان و دندان 
بیشتر شده است. این موضوع نشان می دهد که افراد از یک سو بیش از پیش 
به سالمت فردی و به ویژه بهداشت دهان و دندان خود اهمیت می دهند و از 
سوی دیگر نسبت به اثرات این موضوع در اعتماد به نفس و روحیه خود آگاهی 

پیدا کرده اند.
همین امر باعث شده تا محصوالتی مانند انواع آدامس و خوشبو کننده های دهان 
و % که حس تازگی و مطبوعی به وجود می آورند، در کنار محصوالت بهداشتی، 
جایگاه قابل توجهی در سبد خرید افراد به ویژه جوانان پیدا کنند. اما با افزایش 
گرایش به مصرف مواد سالم و طبیعی، روند و الگوی مصرف جهانی نیز تغییر 
کرده و بسیاری از افراد بیش از پیش به سمت قرص های خنک کننده دهان که 
نه تنها سالم تر هستند بلکه از پوسیدگی دندان نیز جلوگیری می کنند، گرایش 

پیدا کرده اند.
ابوالفضل زمانی مدیرعامل آیس برگ درباره این برند جدید گفت: »ما با برند 
آیس برگ، یکی از جدیدترین زیر مجموعه های گروه سن ایچ از امسال فعالیت 
خود را آغاز کردیم. ما در آیس برگ بر نیاز جوانان و محصوالت خوراکی حوزه 
بهداشت دهان و دندان متمرکز شده ایم. اولین محصول ما قرص های خنک کننده 
دهان است که خوشحالیم در پایان سال 1۳۹۹ توانستیم آن را با بسته بندی 

خالقانه ای وارد بازار کنیم.«
قرص های خنک کننده دهان آیس برگ بدون قند هستند و در تولید آن ها از زایلیتول استفاده شده است. همچنین فاقد گلوتن و مواد افزودنی هستند و همین امر باعث 
شده تا در گروه محصوالت سالمت محور به شمار آیند. ابوالفضل زمانی، در ادامه درباره ساخت این قرص ها عنوان کرد: »با توجه به افزایش آگاهی مردم نسبت به مضرات 
قند و جویدن آدامس در طوالنی مدت، تصمیم گرفتیم محصولی را وارد بازار کنیم که به جای قند حاوی زایلیتول هستند و می توانند جایگزینی مناسب برای افراد مبتال 

به دیابت و دوستداران سالمتی باشند.
این محصوالت با داشتن مزه ای به شیرینی ساکاروز، ۳۳ درصد کالری کمتری دارند. زایلیتول که از خانواده الکل قند است، به مقدار کم در بسیاری از میوه ها و سبزیجات 
وجود دارد و ماده ای رایج برای تولید آدامس های بدون شکر، آب نبات ها و غذاهای مخصوص افراد دیابتی و محصوالت مراقبت از دهان است. از این رو ما در آیس برگ به 
دلیل اهمیت ویژه ای که به سالمت افراد جامعه می دهیم سعی کردیم تا از این ترکیب برای تولید محصوالت خود استفاده کنیم. زایلیتول در کنار کم کالری بودن باعث 

می شود تا %% دهان کاهش یابد در نتیجه از پوسیدگی دندان نیز جلوگیری می کند.«
وی ادامه داد: »محصوالت آیس برگ حس تازگی و خنکی را برای مصرف کننده به ارمغان می آورند و یکی از مهم ترین ویژگی های آن ها ماندگاری نسبتا بلندمدت طعم 
و رایحه آن است. همچنین مکانیزم بسته بندی که برای این محصول در نظر گرفته شده، منحصر به فرد است و برای اولین بار در ایران طراحی شده تا افراد بتوانند به 

راحتی از آن استفاده کنند. به ویژه در دوران کرونا که حساسیت و توجه به رعایت بهداشت دو چندان است.«
گفتنی است برند آیس برگ که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است یکی از زیر مجموعه های مجموعه بزرگ سن ایچ است که سابقه سال ها فعالیت در حوزه تولید 
و صادرات محصوالت خوراکی را دارد و برند های شناخته شده ای از زیرمجموعه های این گروه هستند. همچنین آیس برگ به منظور حضور قوی و توزیع حداکثری 
محصوالت خود در بازار در گام نخست، با گروه پخش سایه سمن که از زیر مجموعه های هلدینگ سن ایچ و از معتبرترین شرکت های پخش صنایع خوراکی است و از 

پتانسیل توزیع مویرگی و داروخانه ای گسترده ای برخوردار است، همکاری خواهد کرد.

قرص های خنک کننده آیس برگ 
محصولی جدید از گروه سن ایچ روانه 
بازار شد
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ــده  ــا کنــون دی ــر از آنچــه ت مــی گوینــد ســالی کــه نکوســت از بهــارش پیداســت. بهــار ســال 99 ، بســیار متفــاوت ت
بودیــم بــر هــر ایرانــی گذشــت ، بهــاری کــه بــا حضــور ویــروس منحــوس کرونــا، شــادی و جشــن نــوروز را بــه قرنطینــه 
خانگــی تبدیــل کــرد و بســیاری از رســوم را بــه خاطــره تبدیــل نمــود . در ایــن حیــن تولیدکننــدگان هــم بــه واســطه 
ایــن بیمــاری ، تولیدشــان تحــت تاثیــر قــرار گرفــت، حتــی  فروردیــن و اردیبهشــت 99 صــادرات مــواد غذایی بــه پایین 
تریــن حــد خــود در تاریــخ رســید . از طــرف دیگــر رئیــس جمهــور ســابق آمریــکا هــم فشــار هــای خــود را بــر مــردم 
و تولیــد کشــور بیشــتر و بیشــتر کــرد و بــا تحریــم هــای ظالمانــه عرصــه را بــر ســربازان خــط مقــدم اقتصــادی کشــور 
تنــگ تــر نمــود. صنعتگرانــی کــه دیگــر چشــم امیــدی بــه شــعارهای دولتمــردان نداشــتند و هــر روز شــاهد تصمیمــات 
و مصوباتــی بودنــد کــه نشــان از تصمیمــات جزیــره ای در دولــت مــی داد و اختــاف بیــن ارگان هــای مختلــف از جملــه 
بانــک مرکــزی  وزارت صمــت و... را عیــان کــرد. کار بــه جایــی رســید کــه تولیدکننــدگان از همــه جــا نــا امید شــدند و با  
کار و تــاش دو چنــدان ســعی در حفــظ تولیــد و تامیــن مایحتــاج مــردم در دوران کرونــا کردنــد. همیــن امــر باعــث شــد 
کــه خوشــبختانه بــا ایــن شــرایط ســخت شــرکتها ســعی در حفــظ نیروهــای کاری خــود کردنــد تــا از رونــد  رو بــه رشــد 
بیــکاری جلوگیــری کننــد و حتی باعــث اشــتغال زایی بیشــتر شــدند کــه همــت و غیــرت تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
کشــورمان را بــه رخ جهانیــان کشــاند . ماهنامــه صنعــت غــذا نیــز از کارآفرینــان کشــورمان ســوال مشــترکی کــر د کــه 

پاســخ ایــن عزیــزان خواندنــی اســت:

ســوال : بهتریــن خاطــره و موفقیــت کاری تــان در ســال 1399 چــه بــود و چــه آرزویــی بــرای صنعت 
و تولیــد کشــور در ســال 1400 دارید؟

موفقیت های  کاری در سال 1399 و صنعت و تولید کشور در سال 1400 

ینی و صنعت غذا در خصوص ینان به ماهنامه کارآفر پاسخ کارآفر

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1400      شماره 30 دوره جدید )135(      
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دکتر محمد حسینی 
بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

بهتریـــن موفقیـــت مـــا در 
ســـال ۹۹ توســـعه  خیریـــه 
بـــود و  ن  ی یتیمیـــا ا بـــر
ــرای  ــی بـ ــن کارآفرینـ همچنیـ
ـــازی  ـــه س ـــان و خان ـــی بضاعت ب
بـــرای محرومـــان بـــود کـــه در 
ـــتان  ـــان دس ـــه آرم ـــه خیری رابط
ـــزان  ـــک عزی ـــه کم ـــا ب ـــبز م س
ــه  ــتیم بـ ــذا توانسـ صنعـــت غـ
ایـــن هـــدف رســـیدیم . آرزوی 
ـــرای  ـــد ب ـــال جدی ـــرای س ـــن ب م
همـــکاران در صنعـــت غـــذا ایـــن اســـت کـــه مـــا بـــا وجـــود هکمـــه 
ـــاد  ـــکالت زی ـــیم ، مش ـــق باش ـــم موف ـــالش بتوانی ـــش و ت ـــا کوش ـــکالت ب مش

اســـت ولـــی مـــی تـــوان کار کـــرد و موفـــق بـــود .

مهندس محسن احتشام:
مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن 

بهتریـــن خاطـــره و موفقیـــت 
بنـــده در ســـال ۹۹شـــکر گـــذاری 
ـــه  ـــت ک ـــزرگ هس ـــد ب از خداون
ــوده  ــا بـ ــدار مـ ــظ و نگهـ حافـ
ــم در دوران  ــه بتوانیـ ــت کـ اسـ
ـــا حافـــظ نیـــروی کار خـــود  کرون
ــادرات  ــد و صـ ــیم .و تولیـ باشـ
خـــود را بدرســـتی در ایـــن 
شـــرایط ســـخت اداره کردیـــم 
ز  ا ســـر  تا ۹سر ۹ ل  ســـا
ـــیرین  ـــم ش ـــخ و ک ـــرات تل خاط
ـــه ســـالمت هســـتیم  ـــاکر هســـتیم ک ـــزرگ را ش ـــد ب ـــم خداون ـــاز ه هســـت ب

ــیرینی نداریـــم. امـــا خاطـــرات شـ
ــه  ــرای همـ ــالمتی بـ ــده صحـــت و سـ ــال آینـ ــرای سـ ــده بـ آرزوی بنـ
ـــارهای  ـــش فش ـــم کاه ـــد از آن ه ـــا و بع ـــت کرون ـــز و شکس ـــان عزی هموطن
ـــتن  ـــدگان و برداش ـــادر کنن ـــدگان و ص ـــد کنن ـــر تولی ـــی ب ـــی و خارج داخل
تحریـــم هـــا و تعامـــل بـــا جامعـــه جهانـــی اســـت .و گســـترش ســـرمایه 
گـــذاری و رشـــد اقتصـــادی و کاهـــش تـــورم و بهبـــود معیشـــت مـــردم 

اســـت .

مهندس عبداهلل قدوسی
)مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران – پگاه(:

 سال ۹۹ سـال پرفراز و نشیب 
و  و سرشـار از درس هـا و عبرت 
هـا بـرای همـه مجموعـه هـای 
فعـال در حـوزه هـای مختلـف 
بـوده و در ایـن سـال مجموعـه 
هـای تولیـدی بـه دلیل شـرایط 
پیـش امـده در حـوزه اپیدمـی 
بیمـاری کرونـا، وضعیـت ویـژه 
ای را از حیـث تولیـد، برنامـه 
ریـزی و عرضـه ی محصـوالت 

تجربـه کردنـد.
قاعدتا بهترین خاطـره و موفقیت برای یک کارآفرین و یـک بنگاه اقتصادی 
فعال و در مسـیر توسـعه، ایجـاد اشـتغال پایدار و حفظ اشـتغال ایجاد شـده 
بـه خصـوص در این شـرایط سـخت اقتصـادی که مـردم بـا ان رو بـه رو می 

باشـند است.
و یقینـا ایجـاد اشـتغال پایـدار و حفـظ اشـتغال موجود بـا جهـش تولید و 
تـالش در ایـن راسـتا امـکان پذیر مـی باشـد. اتفـاق زیبایی کـه ایـن روزها 
در شـرکت صنایـع شـیر ایران)پـگاه( به لطـف همـکاری و همدلـی نیروهای 

متخصـص و باغیـرت واقـع گردیده اسـت.
چـه خاطـره و موفقیـت کاری بهتر از ایـن که ما در سـال 1۳۹۹ بـه رکورد 
باالتریـن میزان دریافت شـیرخام 66 سـال صنایع شـیر ایران دسـت یافتیم.

و چـه خاطـره ای شـیرین تـر و چـه موفقیتـی بهتـر از ایـن کـه در حـوزه 
تولیـد و فـروش داخلـی و صادراتی چـه از منظر ریالـی و چه از منظـر تناژی 
و سـوددهی بـه عنـوان یکی از شـاخصه های یـک بنـگاه اقتصـادی موفق در 
شـرایط بسـیار مطلوبـی قرار داشـته و نسـبت به سـال هـای گذشـته دارای 

رشـد مثبـت می باشـیم.
یقینـا همه ایـن موفقیت ها منجر بـه ایجاد اشـتغال پایدار و حفظ اشـتغال 
ایجاد شـده بـه عنوان یکـی از مهمتریـن دغدغه های یـک کارآفریـن و بنگاه 

اقتصـادی پویا می باشـد.
شـرکت صنایـع شـیر ایران)پـگاه( در سـال ۹۹ ضمـن تمرکـز بـر ایجـاد 
محصـوالت جدید بر توزیع متـوازن محصوالت در بازارهـای داخلی و خارجی 

تمرکـز کرده اسـت.
سـال ۹۹ به لطـف خداونـد متعـال در عرصـه صـادرات محصوالت با رشـد 
قابـل توجهـی رو به رو شـدیم. بزرگترین دسـتاورد این شـرکت در سـال ۹۹ 
در حـوزه داخلـی تدویـن نقشـه راه اجرایی مهندسـی بـازار بود کـه به لطف 
خداونـد متعـال بالفاصلـه وارد فـاز اجرایـی گردیـد و در بازدیدهـای میدانی 
مـدون و پـی در پـی تـالش شـد تـا اهـم فرصـت هـا، قـوت هـا، ضعـف ها و 

تهدیدهـای ایـن مسـیر احصـاء و راهکارهـای اجرایی تدویـن گردد.
در حـوزه فعالیـت های خـارج کشـور همـان گونه که عرض شـد فـروش و 
معرفـی محصـوالت پگاه با رشـد قابـل توجهـی در حـدود ۳8 درصـد مواجه 

گردیـد و کشـف بازارهـای جدید نیـز رونـد رو به رشـدی یافت.
یکـی از دغدغه های مـن و همکارانـم در بازارهـای داخل و خارج از کشـور 
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توجـه بـه تولیـد محصـوالت جدیـد و بازاریابـی مناسـب و توجه صـادرات و 
معرفـی محصول در سـال 1۳۹۹ بود که به لطـف خداوند متعال بـه توفیقات 

مناسـبی دسـت یافته ایم.
ــور  ــد در کش ــت و تولی ــدم صنع ــه آرزومن ــن ک ــن ای ــال 1400 ضم در س
ــه  ــش ب ــش از پی ــردم بی ــردد و م ــوردار گ ــتری برخ ــر و بیش ــق بهت از رون
اســتفاده از کاالهــای ایرانــی باکیفیــت رقبــت پیــدا کــرده و بــه ایــن صورت 
از صنعــت و تولیــد کشــور حمایــت نمایــن، مــا نیــز در شــرکت صنایع شــیر 
ایــران )پــگاه( تــالش و تمرکــز بــر فعالیــت هــای صــورت گرفتــه تاکنــون و  
چنــد اقــدام کلیــدی دیگــر را بــرای دســت یابــی بــه اهــداف و رســالت های 

تعییــن شــده در دســتور کار قــرار داده ایــم.
• رشـد صـادرات بـا افزایـش ضریـب نفـوذ در بازارهـای صادراتـی و ایجاد 

بازارهـا و کشـورهای مقصـد صادراتـی جدید
• تولیـد محصـوالت متنوع متناسـب با ذائقـه بر اسـاس نیاز بومـی و ذائقه 

متناسـب زیسـت بوم فرهنگی در مناطـق مختلف
• توسـعه جغرافیایـی مرکـز تولیـدی و توزیعـی در سـطح کشـور بـا هدف 

اشـتغال مولـد و توسـعه کارآفرینی
به امید روزی که رشـد و رونـق تولید محصول بـا کیفیت ایرانـی با حمایت 
مردم و دولـت به بهترین جایـگاه های ممکـن داخلی و خارجی دسـت یافته 

و نـام تولید کننـده ایرانی بر فـرار قله های جهانی بدرخشـد.

دکتر وحید هوشنگ نژاد،
 رئیس گروه صنعتی پارس مینو:

اگـر  از نظـر سـابقه حرفـه ای 
بخواهـم اشـاره کنـم . مـا در 
درکشـورمان تبدیل دانـه کاکائو 
بـه پـودر و کره توسـط شـرکتی 
انجام میشـه و بـرای فـروش در 
اختیـار سـایر شـرکتها صـورت 
مـی گیـرد. ولـی در شـرکت 
صنعتـی پـارس مینـو مـا خـط 
تولیدی را داشـتیم که 14 سـال 
خریـداری شـده بـود ولـی بـه 
دلیل مشـکالتی قادر بـه نصب و 
راه اندازی آن نبودیم ، الحمداهلل 
ایـن خط که  یـک میلیـون و هفتصـد هزار یـورو خریداری شـده بـود و قادر 
اسـت از دانه کاکائو پـودر کاکائـو آلکاالیز و نچرالبـه اضافه کـره کاکائو نصب 
شـد و بدون کمک گرفتن از اسـتفاده از نیروهای خارجی بعنوان تکنسـین و 
مونتـاژکار  به دلیـل وجود تحریـم هـا ی اقتصادی موفق شـدیم با اتـکال به 
لطـف خداوند و  نیـروی متخصص داخلی ایـن خط نصب وئ راه اندازی شـد 
و در حـال حاضر ما پـودر و کره کاکائو برای تولید شـکالت بـرای پارس مینو 
تولیـد مـی کنیم و از سـال آینـده بـرای سـایر شـرکتهای تابعه مینو ارسـال 
خواهـد شـد و حتی قادر بـه فـروش آن به سـایر شـرکتها  که خـارج از مینو 

از شـش ماهـه دوم خواهیـم بود.

مهندس مسعود بختیاری
)خوشگوار اصفهان(

سال ۹۹ را وقتی به آن نگاه می 
کنم ، می بینم سال بسیار سال 
پرچالشی را گذراندیم که چند 
دلیل بزرگ داشت بدون تردید 
پاندمی و بیماری کووید 1۹ ناشی 
از ویروس کرونا خیلی تاثیر منفی 
در فعالیتهای اقتصادی جهان 
گذاشت که کشور ما نیز از آن 
قاعده مستثنی نبود و صنایع به 
طور عام و صنایع غذایی به طور 
خاص از این پاندمی متاثر شد. جد 

از این تحریم های بین اللملی و انزوای کشور ، باعث شد که برای تامین مواد اولیه 
خود با چالش های فوق العاده جدی روبرو شویم . جدا از اینها یک مورد همیشگی 
که داریم بحث ناکارآمدی و تصمیمات نابخردانه و غیرکارشناسانه برخی از 
مسئولین دولتی است که مزید برعلت شده بود با توجه به جمیع جهات باعث 
میشه که سال ۹۹ را به سختی گذرانده باشیم. اما وقتی که به این سال نگاه می 
کنم چیزی که باعث رضایت من میشود  حداقل در خصوص کارخانه ی خودمان 
دو مطلب است که با توجه به همه سختیهای ناشی از  همه گیری کووید1۹، با 
لطف خدا و تالش همه پرسنل و همکارانمان توانستیم میزان اشتغال خود را که 
داشتیم به حد زیادی  حفظ کنیم و با رعایت دقیق و علمی  کامل شیوه نامه های 
بهداشتی  مانع از این شویم که همه گیری در کارخانه ما رخ دهد و وقفه ای در 
تولیدمان رخ دهد  به هر حال ۲60 کارگر داریم که از نقاط مختلف و روستاهای 
متعدد فریدون شهر با سرویس به کارخانه می آیند که کنترل بسیار سخت است 
البته با کمک خدا و رعایت پروتکل ها )حتی آن  ابتدا  زمانیکه در کشور خیلی 
جدی گرفته نمی شد ما از رفرنس های  بین المللی سرچ می کردیم و سعی 
کردیم همه موازین بهداشتی را رعایت کردیم(. همینکه توانستیم از این بحران 
در سال ۹۹ عبور کنیم من این رایک موفقیت می دانم . بجز این مطلب یکه نقطه 
عطف دیگر که کارخانه ما داشت این بود که سالن تولید کنسروهای غیرگوشتی 

را در بهمن ماه افتتاح کردیم که برای ما بسیار حائز اهمیت است. 
آرزویی که برای سال 1400 دارم این است یکسری آرزوهای کلی دارم . 
آرزوی نخست: سایه این بیماری شوم از جهان و کشور ما رفع شود که این تنها 
با تالش و همت دولتمردان همراه است وبا عزم جدی تر اقدام به  تهیه واکسن 
کنند چرا که با حرکت الک پشتی  بسیار سخت با این بیماری می توان جنگید 
و ان شاهلل منافع ملی بر مسائل سیاسی بچربد و با یک همت جدی شاهد 
واکسیناسیون مردم عزیز باشیم و شاهد برچیده شدن سایه شوم این بیماری 

در همان اوایل سال باشیم .
دومین آرزویی که دارم این است ، تعامالت بین المللی مان بهبود پیدا کند و 
به جامعه جهانی برگردیم و امیدوارم شاهد بهبود فضای کسب و کار باشیم  و 
به شعارهای سال عمل شود و فقط به نامگذاری اکتفا نشود و بینش به بخش 
خصوصی عوض شود . در مورد خوشگوار اصفهان آرزو دارم اشتغالمان را توسعه 
دهیم و شاهد افزایش پرسنل مان و خانواده خوشگوار اصفهان باشیم . البته 
درکنار همه اینها بتوانیم  محصوالت سالم و با کیفیت باال به مردم کشورمان 

عرضه کنیم.

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1400      شماره 30 دوره جدید )135(      
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مهندس امیررضا ثابت پی  
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو:

توانســـتیم در اوضـــاع بـــد 
ــه  ــان رانگـ ــادی خودمـ اقتصـ
ـــی  ـــاید کم ـــته ش ـــم، درس داری
ــته   ــمان کاسـ ــم فروشـ از حجـ
شـــد ولـــی  خوشـــبختالنه 
شـــتیم  تعدیـــل نیـــرو ندا
و ســـهم بازرمـــان را حفـــظ 
ــا  ــتیم پابرجـ ــم و توانسـ کردیـ
بمانیـــم . در ایـــن دوره بـــد 
 . . . . قتصـــادی، سیاســـی و ا
ـــان  ـــتیم خودم ـــه توانس همینک
ـــون  ـــتیم چ ـــم داش ـــروی کار ه ـــش نی ـــد  افزای ـــم و 10درص ـــظ کنی را حف
ــتیم  ــن کار  توانسـ ــا ایـ ــت و بـ ــه اسـ ــن دفاع،حملـ ــاد دارم بهتریـ اعتقـ
بازارمـــان را حفـــظ کنیـــم. آرزویـــم در ســـال 1400 برداشـــتن تحریـــم 
ـــا  ـــت قیمـــت ارز باشـــد ت ـــات اقتصـــادی، کاهـــش قیمـــت ارز و تثبی ـــا، ثب ه
ـــه  ـــم و بودج ـــام دهی ـــی انج ـــی و واف ـــق ،کاف ـــزی دقی ـــه ری ـــم برنام بتوانی
ریـــزی انجـــام دهیـــم . بـــه نظـــرم بهتریـــن اتفـــاق ثبـــات اقتصـــادی 

ــت . اسـ

طالب اسالمی
)مدیرعامل شرکت کالین(

بـــاال بـــردن افزایـــش تولیـــد 
ـــا  ـــوالت مخصوص ـــوع محص وتن
ــم  ــه خیلـــی مهـ ــادرات کـ صـ
هســـت، ارزاوری مهـــم تریـــن 
کاری  اســـت کـــه مـــا انجـــام 
مـــی دهیـــم.آرزو دارم کـــه 
ــد  ــی بتوانـ ــوالت داخلـ محصـ
اعتمـــاد ســـازی مصـــرف 
ـــم  ـــد ه ـــب کنن ـــدگان را جل کنن
ـــودن  ـــت ب ـــت وثاب ـــر کیفی از نظ
قیمـــت هـــا کـــه بـــه راحتـــی 

ــد  ــتفاده کننـ اسـ

محمد عصارزاده گان
)رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی جرعه(

شـیرین تریـن موفقیـت مـن 
وگـروه صنایـع غذایـی جرعـه 
اسـتیفای حقـی بـود که سـالها 
بـود به اثبات رسـیده بـود ولی با 
انکار از دسـت یافتن بـه آن حق 

دور نگهداشـته شـده بودیـم.
بـه لطـف خداونـد و همراهـی 
جمعـی از دلسـوزان وعالقـه من 
آن بـه اعتـالی ایـران و ایرانـی 
پـس از هشـت سـال وعلیرغـم 
ثبـات  ز ا گذشـت سـه سـال ا

حقانیتمـان در محکمـه صالحـه موفق شـدیم بخشـی از گندم طلـب خود از 
شـرکت مـادر تخصصـی بازرگانـی ایـران و شـرکت غلـه وصـول نماییـم.

انصافـاً بـدون توجـه به جنبـه هـای اقتصـادی و مالـی مسـئله ایـن اثبات 
حقانیـت در شـرایطی که جریانـی علیرغم علم داشـتن بـه حقانیت مـا تمام 
تـالش خـود را معطـوف پایمـال کـردن حـق نمـوده بودنـد بـرای مـا وتمام 
شـخصیتهای مومـن منصـف ومشـرف بـه آنچـه بـر مـا گذشـته بود بسـیار 

شـیرین و آرامبخـش بـود.

مسعود توتونچیان
)مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر همدان(:

ضمن تبریک پیشـاپیش سـال 
نـو، در سـال گذشـته و سـال 
جـاری بـا بـروز مشـکالت متأثر 
یـش  فزا ز تحریم هـا شـاهد ا ا
چشـمگیر قیمـت مـواد اولیـه و 
بسـته بندی واحدهای تولیدی و 
به تبـع آن بروز مشـکالت جدی 
در زنجیـره تأمیـن و نیـز تأمین 
منابع سـرمایه در گردش بودیم. 
افزایـش بعضـاً تـا 400 درصدی 
قیمـت محصـوالت کشـاورزی و 

مـواد اولیـه و بسـته بندی و نیـز تغییـر شـرایط پرداخـت تأمین کننـدگان از 
پرداخـت شـرایطی بـه نقـد و بعضـاً پیش پرداخـت موجـب گردید تا امسـال 
تولیدکننـدگان شـرایط ویـژه ای را در ین خصـوص تجربه کننـد. خرید مواد 
اولیه بـه صورت نقـدی و فـروش محصوالت بـا دوره بازگشـت بعضـاً تا 1۲0 
روزه خـأ منابـع سـرمایه در گـردش را موجـب و مدیریـت این بحـران یکی 
از چالش هـای جـدی در سـال اخیـر بـود که هرچنـد هنـوز با برخـی تبعات 
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آن دسـت به گریبان هسـتیم اما به حمـداهلل و بـا کار گروهی، تفکـر، تعامل، 
تالش و تعهـد توانسـتیم از این به واقـع کوران حوادث سـربلند بیـرون آمده 
و بـا حفظ اشـتغال پایـدار شـرکت های مجموعـه کارخانجات صنایـع غذایی 
سـحر، همچنـان پـر امید و پـر تالش چشـم بـه روزهـای بهتـر دوختـه و از 
پویایـی و تـالش دسـت برنداریـم. بـا افتخـار اعـالم می کنیـم کـه هـر چند 
این سـفره گسـترده امسـال کوچک تر شـده اما خوشـبختانه کسـی از جمع 
این سـفره نسـبت به سـال قبل حـذف نشـده اسـت. امید کـه در سـال آتی 
بـا تغییر شـرایط و همـکاری بیشـتر مسـئولین شـاهد گشـایش هایی در این 
خصـوص بـوده و بتوانیم در رسـیدن به اهـداف عالیـه ای که مدنظـر داریم از 
توسـعه کار و افزایـش اشـتغال کـه ضامـن امنیـت و رفـاه اجتماعی اسـت تا 
نفـوذ هر چـه بیشـتر در بازارهـای بین المللی و کسـب جایگاه شایسـته برای 

کاالی ایرانـی دسـت یابیم.
راهکار تحقق این موضوع نیز هوشـمندی، درایت و اسـتفاده از ظرفیت های 
مختلـف در انجـام کار تیمـی، در کنار آمـوزش، تشـویق و ترویـج دانش، باال 
بـردن سـطح مهارت هـای فـردی بـا دسترسـی بـه دانـش روز، تعامـل بـا 
دانشـگاه ها و مراکز علمـی و تحقیقاتـی و عملی نمودن عملیـات دانش محور 

در محیـط صنعت می باشـد.

علیرضا مطلبی
)مدیرعامل شرکت واندرلند(:

ز  لی پـر ا 1۳۹۹ سـا سـال 
فـراز و نشـیب بـود و همـراه بـا 
اتفاقاتـی غیـر قابـل پیـش بینی 
کرونـا و هـزاران راز پنهـان آن 
، خبرهـای بـد ، از دسـت دادن 
عزیـزان ، معضـالت اقتصـادی ، 
شـرایط سـخت معیشـتی مردم 
و بسـیاری پیامدهای آزار دهنده 
که حـال ما ، حـال مـردم ، حال 
تولیـد و حـال صنعت را بـد کرد 
والبتـه لطـف تصمیمـات آنـی و 
سیاسـتهای متناقـض دولت نی  همچون گذشـته بخش خصوصـی و تولید را 
بـی بهره نگذاشـته و این کالف سـر در گم قوانیـن و مقـررات اداری همچنان 
دسـت و پاگیر تولیـد کننده بوده و هسـت که شـاید بتـوان آرزو کـرد که در 
قـرن جدیـد ایـن مـوارد بـه حداقل برسـد . ولـی شـاید تنهـا  اتفـاق خوب و 
خبـر امید بخـش اینکـه صنعـت و تولید همچنـان مقـاوم و هر چند سـخت 
بـه حیات خـود ادامه میدهـد و امیدوار بـه آینده هرچند شـاید آهسـته تر از 
قبـل اما همچنـان در حـال حرکت اسـت و بـرای من نیـز به شـخصه همین 
که توانسـتیم واحـد تولیدی جدیـدی را احـداث و راه اندازی کنیـم و فرصت 
دوبـاره ای برای ایجـاد اشـتغال و تولید ایجاد نماییم جای بسـی خوشـحالی 
اسـت . امیدوارم سـال و قـرن جدیـد سرشـار از اتفاقـات خـوب و موفقیت و 
سـالمتی برای ایـران و ایرانی باشـد و شـاهد گـذر از این کابوس وحشـتناک 

کرونا باشـیم.

دکتر مهدی کریمی تفرشی 
)رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها(

سالی که گذشت سال بسیار 
پر چالشی نه تنها برای ایران بلکه 
برای سراسر دنیا بود. سیطره 
ویروس عجیب و منحوس کرونا بر 
سراسر دنیا، اقتصاد جهان را فلج 
کرد و بسیاری از کشورها بحران 
وحشتناک اقتصادی و بیکاری و از 
دست رفتن مشاغل را در همه عرصه 
ها به طرز بی سابقه ای تجربه کردند.

بدون شک این بحران جهانی در 
کشور ما با تحریم های ناجوانمردانه 

ای که سالهاست بر کشور عزیزمان تحمیل شده توامان گشته و فشاری بسیار مضاعف 
بر مردم و تولیدکنندگان و صاحبان صنعت در هر عرصه ای وارد کرد.

تولیدکنندگان در کنار کادر ایثارگر پزشکی، وارد جهادی بزرگ برای خدمت به مردم 
عزیزمان شدند. تولیدکنندگان مخلص و خدمتگزاری که شاید کمتر در این بحران 
دیده شدند اما در میان سخت ترین بحران ها و فشارها برای چرخاندن چرخ تولید 

این مملکت و تامین نیازهای مردم شریف ایران محکم ایستادند و مردانه جنگیدند.
آرزو می کنم سالی که پیش رو داریم سال رهایی جهان از بحران همه گیر این 

ویروس و رشد و شکوفایی اقتصادی باشد. 
و برای عبور از آسیب های این بحران جهانی همه باید دست در دست هم دهیم و با 

امید و همتی مضاعف روزهای روشن این سرزمین را رقم بزنیم.

دکتر پرویز جهانگیری 
)رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس استا(:

همگان واقف به تبعات حاکمیت 
بروکراسی و اثرات منفی ان که از 
حاکمیت زیانبار دولتهاست هستند

اثرات زیانبار بروکراسی بر بخش 
های مختلف جامعه و بالخص 
شدیتر در کشور ما بر تولیدگران 
همواره مشکالت بیشماری در  

سالهای گذشته به بار اورده است
وجود و گسترش این عامل مخرب 
به دلیل توسعه سیستم دولتی در 
جوامع همواره در سالهای گذشته 

مشکالتی را بر دوش کار افرینان هموطن گذاشته است .
پیدایش کرونا موجب شد دولتها اجبارا با فاصله گرفتن از بروکراسی اجازه کار صحیح 

را به تولیدکنندگان بدهند و
برای اولین بار مزاحمت های بروکراسی بر تولید کاهش یافت .

واحد های تولیدی توانستند نفسی بکشند و با چابکی بیشتری به پیشرفت تولید 
بپردازند .

کرونا در سال ۹۹ تمامی معیارهای جوامع را متحول ساخت و بر فرهنگ جوامع نیز 

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1400      شماره 30 دوره جدید )135(      
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رات غیر قابل تصوری را بر جای گذاشت. ـا
امیدوارم این روند اثرات مثبتی را بر جامعه ما نیز حاکم کند.

و اما ارزو برای سال 1400:
ارزو دارم که کرونا و مشکالت ان از جهان رخت بربندد و مسولین در ارامش بتوانند 
با تحول در احوال و عملکرد  خود  شرایط پیشرفت را فراهم نموده و نسبت به رفتار با 
واحد های تولیدی که ثروت های ملی جوامع میباشند نگرش بهتری داشته و تولید 

کنندگان را در جهت فعالیت بهتر و بیشتر یاری نمایند

محمد قادری 
مدیرعامل شرکت آیالر کنسرو

خوشبختانه خاطره خوب امسال 
رشد فروش و صادرات به عراق بوده 
به صورتی که رکورد سالها قبل رو 
شکسته و برند اول عراق در مناطق 

جنوب شدیم
آرزو من اینکه یه ناخدا با تجربه 
و با علم و اگاهی و قدرتمند بتواند 
سکان این کشتی به گل نشسته 

بدست بگیرد

مهندس محمد عبدالهی
 )رئیس هیئت مدیره شرکت فرآورده های غذایی سمیه(

سال 1۳۹۹، علیرغم تمام افت 
و خیزی که داشت برای مجموعه 
سمیه و آیسان سالی پر از تالش، 

تحول و پیشرفت بود.
در این سال مجموعه سمیه پس 
از مطالعات و بررسی های عمیق، از 

هویت جدید خود رونمایی نمود.
سمیه همواره به عنوان برندی با 
اصالت و مورد اعتماد شناخته شده 
و اکنون در تالش هستیم تا با حفظ 
این ارزش ها، ارتباط نزدیک تر و 
قوی تری با نسل جوان برقرار کرده و به عنوان برندی پویا، خالق و متمرکز بر تولید 

محصوالت سالم جایگاه یابی گردد.
به همین دلیل عالوه بر تغییر لوگو و هویت بصری برند، تالش نمودیم تا با تکمیل 
سبد محصوالت و همچنین تولید محصول خالقانه ای مثل کشکام، گامی در جهت 

عرضه تنقالت مفید و ارتقاء سالمت جامعه برداریم.
کشکام، محصول کشک خشک تنقالتی است و سمیه در نظر دارد تا با عرضه این 
محصول به بازار در جهت گسترش مصرف کشک به عنوان یک ماده غذایی غنی در 

تمامی سنین گام موثری بردارد.
امید است سال 1400 برای فعاالن حوزه صنعت و تولید، سالی همراه با پویایی 

اقتصادی و تالش باشد.

محمود مرشدی
 ) مدیرعامل شرکت مرشد گوهر(:

واقعیت مطلب این است سال ۹۹  
سال پر افت و خیزی بر تولید گذشت 
، تشنج بازار ارز  و اثر منفی آن بر 
قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت 
محصوالت، بی ارزش شدن پول 
ملی ، سال سختی را رقم زد. ولی 
بیوقفه در تالش هستیم در صنعت 
تولید ماشین آالت ، خط تولیدانواع 
شیرینی و کیک و بیسکوئیت را 
کاملتر و از لحاظ کیفی ارتقاء دهیم .

برای سال 1400 آرزو داریم ان شاهلل زیرساخت ها و قوانین و مقررات جهت بهبود 
تولید و کارآفرینان رقم بخورد تا بتوانیم 100درصد وقت و انرژی را در ارتقاء کمیت وو 
کیفیت محصول و توسعه بازار و درنهایت توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال و انتقال 

تجربیات به نسل های بعدی و جوانان ایران زمین.

مصطفی عبدالهی،
 مدیرعامل شرکت فرآورده های گوشتی رباط

در سینه ی هر که ذره ای دل باشد
بی مهر تو زندگیش مشکل باشد

موالنا
بهترین خاطره بنده در سال ۹۹ که 
سال بسیار سخت و متفاوتی هست 
چیزی نیست جز سالمتی همکارانم 
و اساتید بنده در انجمن فرآوردهای 
گوشتی ایران جناب آقایان مهندس 
حسین زاده ظروفچی، مهندس 
فالحتی ، حاج اکبر حسین زاده ، 
حاج حسین فخاری ، حاج محمد 

کاظم اوجی ، مهندس گل افشانی و مهندس مرادیان نژاد و همه همکاران و پرسنل پر 
تالشم در شرکت فرآورده های گوشتی رباط .

 در شرایط پاندومی کرونا برای حضور و سالمتی همه همکاران و عزیزان باید بینهایت 
شاکر آفریدگار بود و این بهترین اتفاق سال ۹۹ برای بنده بوده و هست. 

دومین اتفاق مبارکی که برای بنده خیلی مهم بود پیشرفت صنایع غذای در مباحث 
کیفیت و تنوع محصوالت و همچنین گرایش مصرف کنندگان به خرید کاالی داخلی 
هست که نتیجه آن گردش جریان مالی در داخل اقتصاد کشور و پیشرفت و توسعه 
ملی خواهد بود.  آرزو میکنم اعتماد و اعتقاد به برندهای داخلی و محصوالتی ایرانی 
تداوم داشته باشه چون برای رهایی از مصیبت فقر چاره ای جز ایجاد شغل پایدار 
نیست و این مهم بدست توانمند شرکت های تولیدی در همه بخش ها اتفاق می افتد .
آرزوی آخرم هم این هست که اخالق به جامعه ، در همه سطوح اجتماعی ، فرهنگی 
، اقتصادی و ... برگردد باید بپذیریم فاصله معنی داری با مفاهیم اخالقی پیدا کردیم 
و این زیبا نیست . توسعه و رشد همه جانبه ملی بدون اخالق معنی نخواهد داشت و 

اساسا محقق نخواهد شد. 
با آرزوی بهترین ها برای ملت نجیب و شریف ایران
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خبـر

از رئیس هئیت مدیره شرکت ســـبزی ایران جهت حمایت از انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تقدیر به عمل آمد.
ـــات  ـــران از زحم ـــی ای ـــع غذای ـــوم و صنای ـــن عل ـــره انجم ـــت مدی ـــس هئی ـــزی رئی ـــین عزی ـــر محمدحس ـــذا، دکت ـــت غ ـــی و صنع ـــزارش کارآفرین ـــه گ ب

ـــرد. ـــی ک ـــران قدردان ـــبزی ای ـــرکت س ـــره ش ـــت مدی ـــس هئی ـــی رئی ـــح الله ـــد فت ـــدس احم ـــغ مهن ـــی دری ب
متن تقدیرنامه به شرح زیر می باشد:

برادر گرامی جناب آقای مهندس احمد فتح اللهی
ریاست محترم هئیت مدیره شرکت سبزی ایران

ـــره  ـــی چه ـــت از جنابعال ـــم و صنع ـــه عل ـــه در عرص ـــت صادقان ـــن خدم ـــا ارزش و همچنی ـــالش و ب ـــر ت ـــور پ ـــالها حض س
ـــت. ـــر اس ـــل تقدی ـــه قاب ـــته ک ـــادگار گذاش ـــه ی ـــادم ب ـــنام و خ ای خوش

ـــه  ـــوص ب ـــه خص ـــی ب ـــغ حضرتعال ـــای بیدری ـــت ه ـــراوان از حمای ـــی ف ـــپاس و قدردان ـــن س ـــار ضم ـــت افتخ ـــا نهای ب
ـــت  ـــت موفقی ـــر و برک ـــای خی ـــراه دع ـــران هم ـــی ای ـــع غذای ـــوم و صنای ـــن عل ـــه انجم ـــژه ب ـــی وی ـــی مال ـــوان حام عن

ـــت آرزو دارم. ـــذا از درگاه احدی ـــت غ ـــال صنع ـــرفت و اعت ـــرای پیش ـــه ب ـــات صادقان ـــه خدم ـــما را در ارائ ش
دکتر محمدحسین عزیزی
رئیس هئیت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

تقدیر از مهندس احمد فتح الهی، 
رئیس هئیت مدیره
 شرکت سبزان 
به دلیل حمایت ویژه از 
انجمن علوم و
 صنایع غذایی ایران

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1400      شماره 30 دوره جدید )135(      
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I N D U S T R Y News

پنجمیـــن دوره مراســـم امیـــن الضـــرب از 
ـــد و  ـــزار ش ـــران برگ ـــی ته ـــاق بازرگان ـــوی ات س
برگزیـــدگان، نشـــان تقدیـــر خـــود را دریافـــت 

ــد. کردنـ
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا، 
مراســـم امیـــن الضـــرب هـــر ســـاله از ســـوی 
ـــر از  ـــدف تقدی ـــا ه ـــران و ب ـــی ته ـــاق بازرگان ات
فعـــاالن اقتصـــادی بخـــش خصوصـــی برگـــزار 

. د می شـــو
ـــال  ـــه در ح ـــرادی ک ـــار اف ـــم در کن ـــن مراس در ای
حاضـــر فعالیـــت اقتصـــادی می کننـــد، از 
ـــد  ـــرای چن ـــه ب ـــی ک ـــدگان و کارآفرینان تولیدکنن
ــد  ــت کرده انـ ــران فعالیـ ــاد ایـ ــه در اقتصـ دهـ

ــود. ــر می شـ ــز تقدیـ نیـ
پنجمیـــن مراســـم امیـــن الضـــرب امـــروز 
در تـــاالر وحـــدت تهـــران و بـــا حفـــظ 
پروتکل هـــای بهداشـــتی برگـــزار شـــد و در 
ــاون اول  ــی، معـ ــاق بازرگانـ ــای اتـ ــار اعضـ کنـ
رئیـــس جمهـــوری و شـــهردار تهـــران نیـــز در 

ــدند. ــر شـ ــم حاضـ ــن مراسـ ایـ
همچنیـــن اکبـــر الجوردیـــان، از بنیانگـــذاران 
گـــروه صنعتـــی بهشـــهر، از پیشکســـوتان 
ـــدای  ـــا اه ـــی ب ـــاق بازرگان ـــوی ات ـــت، از س صنع
نشـــان امین الضـــرب مـــورد تقدیـــر قـــرار 

ــت. گرفـ
ــگاه و  ــتاد دانشـ ــعیدی، اسـ ــر سـ ــی اصغـ علـ

دارنـــده نشـــان امیـــن الضـــرب از اولیـــن دوره 
ایـــن مراســـم، ایـــن نشـــان را در غیـــاب اکبـــر 

ــت. ــل گرفـ ــان تحویـ الجوردیـ
نچـــی، کارآفریـــن  مـــه رضـــا تهرا دا در ا
ـــا،  ـــی ویتان ـــروه صنعت ـــذار گ پیشکســـوت و بنیانگ
ـــادی  ـــت اقتص ـــر فعالی ـــک عم ـــت ی ـــه پاسداش ب
ـــران  ـــی ته ـــاق بازرگان ـــوی ات ـــی، از س و کارآفرین
ـــر  ـــورد تقدی ـــرب م ـــان امین الض ـــدای نش ـــا اه ب

و تشـــویق قـــرار گرفـــت.
ــگاه و  ــتاد دانشـ ــعیدی، اسـ ــر سـ ــی اصغـ علـ
ـــا  ـــاب رض ـــرب، در غی ـــن الض ـــان امی ـــده نش دارن

تهرانچـــی، ایـــن نشـــان را دریافـــت کـــرد.

وه صنعتی بهشهر  بنیانگذاران گر
وه صنعتی ویتانا  و گر
یافت کردند نشان امین الضرب در



52

INDUSTRY

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

دکتـــر مســـعود رســـولی، مدیرعامـــل و بهـــزاد 
درخـــور، رئیـــس هیئـــت مدیـــره شـــرکت 
ـــی  ـــواد پروتئین ـــت و م ـــت گوش ـــتیبانی صنع پش

کشـــور شـــدند.
بـــه گـــزارش ماهنامـــه کارآفرینـــی و صنعـــت 
غـــذا، دکتـــر مســـعود رســـولی مدیرعامـــل 
ـــی پشـــتیبانی  ـــان دارد شـــرکت تعاون شـــرکت اذع
ـــا  ـــور ب ـــی کش ـــواد پروتئین ـــت و م ـــت گوش صنع
ـــت  ـــت گوش ـــات صنع ـــذاری کارخانج ـــرمایه گ س
و مـــواد پروتئینـــی کشـــور بـــا هـــدف بهبـــود 
ــرغ  ــت و مـ ــه گوشـ ــن و عرضـ ــرایط تامیـ و شـ
ــاء الگـــوی  در سراســـر کشـــور در جهـــت ارتقـ
ــه ای،  ــدگاه تغذیـ ــا دیـ ــن بـ ــرف پروتئیـ مصـ
قیمـــت و کیفیـــت شـــروع بـــه فعالیـــت کـــرد. 
ـــده  ـــدازی ش ـــر راه ان ـــداف زی ـــا اه ـــرکت ب ـــن ش ای

اســـت:
ــکاری و  ــارکت، همـ ــم مشـ ــج و تحکیـ 1- ترویـ

تعـــاون عمومـــی
۲- تامیـــن نیازهـــای مشـــترک اقتصـــادی، 

ـــت  ـــن صنع ـــاء انجم ـــی اعض ـــی و فرهنگ اجتماع
ـــه  ـــک ب ـــور وکم ـــی کش ـــواد پزوتئین ـــت و م گوش

تحقـــق عدالـــت اجتماعـــی
۳- رســـالت اجتماعـــی و ملـــی از دیـــدگاه 
ـــه  ـــت جامع ـــت بهداش ـــن امنی ـــارکت در تامی مش

و حفـــظ محیـــط زیســـت
ــتفاده از  ــر اسـ ــر حداکثـ ــی بـ ــالت مبنـ 4- رسـ
ـــد ـــطح تولی ـــاء س ـــود و ارتق ـــای موج ـــت ه ظرفی

۵- همـــکاری بـــا دســـتگاه های دولتـــی جهـــت 
ـــی ـــواد پروتئین ـــرغ، و م ـــت ، م ـــع گوش توزی

دکتر مسعود رسولی گفت:
ــا  ــکاری بـ ــرکت همـ ــن شـ ــروژه ایـ ــن پـ اولیـ
دامـــداران و بـــازار مصـــرف می باشـــد و عرضـــه 
ــه  ــداری بـ ــتقیم از دامـ ــورت مسـ ــت بصـ گوشـ
ـــره  ـــوه و ت ـــن می ـــرف میادی ـــه غ ـــای عرض واحده
ـــه  ـــرکتهای قطع ـــن ش ـــی و بی ـــف قصاب ـــار و صن ب
ـــد. ـــرار می ده ـــور ق ـــدی کش ـــته بن ـــدی و بس بن

ـــر  ـــرح زی ـــه ش ـــرکت ب ـــره ش ـــت مدی ـــای هیئ اعض
می باشـــد:

جـــاب آقـــای بهـــزاد درخـــور رئیـــس هیئـــت 
ــره مدیـ

ــب  ــادی نایـ ــاه آبـ ــین شـ ــای حسـ ــاب آقـ جنـ
ــره ــت مدیـ ــس هیئـ رئیـ

ــی  ــی نیارکـ ــف جلوخانـ ــای یوسـ ــاب آقـ جنـ
ــره ــت مدیـ ــی هیئـ منشـ

جنـــاب آقـــای ســـید مجیـــد موســـوی عضـــو 
اصلـــی هیئـــت مدیـــره

ــام درخـــور عضـــو اصلـــی  جنـــاب آقـــای بهنـ
ــره ــت مدیـ هیئـ

ـــی  ـــو اصل ـــیری عض ـــاس علیش ـــای عب ـــاب آق جن
ـــره ـــت مدی هیئ

ـــو  ـــدی عض ـــر احم ـــر می ـــید اکب ـــای س ـــاب آق جن
ـــره ـــت مدی ـــی هیئ اصل

ــکاری  ــی همـ ــرکت آمادگـ ــن شـ ــر ایـ در آخـ
ــداری و  ــروری و مرغـ ــای دامپـ ــکل هـ ــا تشـ بـ
ـــدگان  ـــن کنن ـــن تامی ـــی و همچنی ـــی ماه پرورش
ـــه  ـــات ب ـــدگان خدم ـــه دهن ـــی و ارائ ـــواد مصرف م

ــد. ــه می باشـ ــن عرصـ ایـ

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت پشتیبانی 
وتئینی کشور انتخاب شدند صنعت گوشت و مواد پر

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      فروردین ماه 1400      شماره 30 دوره جدید )135(      خبـر
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I N D U S T R Y News

ــه  ــل اتحادیـ مدیرعامـ
تعاونی هـــای لبنـــی 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
دپـــوی شیرخشـــک 
 ، ت نجـــا خا ر کا ر  د
صـــادرات بـــر مبنـــای 
ســـهمیه بایـــد بـــه 
ر هـــای هـــدف  ا ز با

ــود. ــام شـ انجـ
ش  ر ا گـــز بـــه 
کارآفرینـــی و صنعـــت 
غـــذا، بـــه نقـــل از 
باشـــگاه خبرنـــگاران 
ـــی  ـــای لبن ـــه تعاونی ه ـــل اتحادی ـــر عام ـــری مدی ـــان ظف ـــی احس ـــوان؛ عل ج
ـــر  ـــرد: بناب ـــار ک ـــیر خشـــک اظه ـــادرات ش ـــدی ص ـــهمیه بن ـــر س ـــد ب ـــا تاکی ب
ـــر  ـــن رو ب ـــت، از ای ـــخص اس ـــات مش ـــک در کارخانج ـــوی شیرخش ـــار، دپ آم

مبنـــای ســـهمیه بایـــد صـــادرات صـــورت گیـــرد.
ـــورت  ـــدی ص ـــهمیه بن ـــارج از س ـــک خ ـــادرات شیرخش ـــر ص ـــزود: اگ او اف

گیـــرد، منجـــر بـــه ایجـــاد رانـــت و فســـاد می شـــود.
ـــای  ـــه بازار ه ـــک ب ـــادرات شیرخش ـــت ص ـــرار اس ـــر ق ـــه داد: اگ ـــری ادام ظف
ـــرد،  ـــورت گی ـــد ص ـــخص بای ـــهمیه مش ـــای س ـــرد، برمبن ـــورت گی ـــدف ص ه
ـــی  ـــم، صادرات ـــی تحری ـــرایط فعل ـــرد در ش ـــم بگی ـــت تصمی ـــه دول ـــر آنک مگ

ـــد. ـــته باش نداش
قاچاق شیرخشک رونق گرفت

ـــک  ـــی از شیرخش ـــه بخش ـــی ۲ مرحل ـــال ط ـــدای امس ـــه او، در ابت ـــه گفت ب
ـــق  ـــم از طری ـــی ه ـــادرات مابق ـــد و ص ـــادر ش ـــدف ص ـــای ه ـــه بازار ه ـــازاد ب م

ـــت. ـــورت گرف ـــاق ص قاچ
ــرد:  ــح کـ ــان تصریـ ــی در پایـ ــای لبنـ ــه تعاونی هـ ــل اتحادیـ ــر عامـ مدیـ
ـــر  ـــر ام ـــد ب ـــک، بای ـــادرات شیرخش ـــرای ص ـــت ب ـــم دول ـــاذ تصمی ـــا اتخ ب
ســـهمیه بنـــدی و موجـــودی شیرخشـــک کارخانه هـــا نظـــارت صـــورت 
ـــرای  ـــه را ب ـــدی زمین ـــهمیه بن ـــر س ـــه ام ـــی ب ـــی توجه ـــه ب ـــرا ک ـــرد، چ گی

رانـــت و فســـاد ســـرمایه گـــذاران فراهـــم  می کنـــد.

صادرات شیرخشک باید سهمیه بندی شود

مسـعود توتونچیان عضو 
هیئـت نماینـدگان اتاق 
ایـران در حضـور رئیـس 
کل بانـک مرکزی مطرح 
کرد: اجرای طـرح جامع 
لیـن  فعا ی  بنـد تبـه  ر
اقتصـادی کشـور الزم 

اسـت.
ـــه گـــزارش کارآفرینـــی  ب
و صنعـــت غـــذا، مســـعود 
عضـــو  ن  نچیـــا تو تو
هیئـــت نماینـــدگان 
ــی  ــران در سـ ــاق ایـ اتـ
و پنجمیـــن نشســـت 
اعضـــای شـــورای گفتگـــو بـــا حضـــور عبدالناصـــر همتـــی رئیـــس کل 
ـــزی  ـــک مرک ـــات شـــاخص بان ـــر از برخـــی اقدام ـــزی ضمـــن تقدی ـــک مرک بان
ـــرد  ـــد ک ـــی تاکی ـــادهای مال ـــا فس ـــارزه ب ـــازی و مب ـــفاف س ـــتای ش در راس
ـــا  ـــتند ب ـــوز توانس ـــئولین دلس ـــای مس ـــت ه ـــا حمای ـــادی ب ـــاالن اقتص فع
ـــا  ـــور ت ـــا را د رکش ـــم ه ـــار تحری ـــترک فش ـــی مش ـــم افزای ـــک ه ـــاد ی ایج

ـــاید ســـفره  ـــن دوران ش ـــرد در ای ـــد ک ـــد وی تاکی ـــر کنن ـــم اث ـــادی ک حـــد زی
ـــاش  ـــا ت ـــی ب ـــد ول ـــگ ش ـــور کمرن ـــز کش ـــردم عزی ـــی از م ـــل عظیم خی
ـــد. ـــذف نش ـــا ح ـــفره ه ـــن س ـــار ای ـــی از کن ـــت کس ـــورت گرف ـــه ص ـــی ک های
ـــادی  ـــن اقتص ـــدی فعالی ـــه بن ـــع رتب ـــرح جام ـــوع ط ـــه موض ـــه ب وی در ادام
ـــه  ـــا ب ـــی دارد و تنه ـــه اراده مل ـــاز ب ـــم نی ـــن مه ـــرد، ای ـــد ک ـــت و تاکی پرداخ
ـــار داشـــت  ـــان اظه ـــود توتونچی ـــد ب ـــط نخواه ـــزی مرتب ـــک مرک خواســـت بان
ـــا در  ـــد ام ـــاز ش ـــی آغ ـــران بخوب ـــاق ای ـــین ات ـــای پیش ـــرح در دوره ه ـــن ط ای
ـــری  ـــدن آن جلوگی ـــه ش ـــی از نهادین ـــاد موانع ـــا ایج ـــی ب ـــرا برخ ـــه اج مرحل

ـــد. کردن
عضـــو هیئـــت نماینـــدگان اتـــاق ایـــران افـــزود در همـــه دنیـــا اینگونـــه 
ـــی  ـــورد ارزیاب ـــزا م ـــن ارگان مج ـــادی در چندی ـــال اقتص ـــک فع ـــت ی نیس
قـــرار گیـــرد و بـــا ایجـــاد طـــرح هـــای رتبـــه بنـــدی و ســـطح هایـــی 
ـــی  ـــورد ارزیاب ـــا م ـــورت یکج ـــادی بص ـــال اقتص ـــر فع ـــره ای و… ه طایی،نق

همـــه ارگان هـــای مربـــوط واقـــع مـــی گـــردد.
مســـعود توتونچیـــان در نشســـت شـــورای گفتگـــو بـــا حضـــور رئیـــس 
ـــادی  ـــن اقتص ـــهای فعالی ـــت از ارزش ـــتای صیان ـــزی در راس ـــک مرک کل بان
ـــن اقتصـــادی در کشـــور  ـــدی فعالی ـــه بن ـــع رتب خواســـتار اجـــرای طـــرح جام
ـــن راه هـــای نجـــات اقتصـــاد  ـــان تاکیـــد کـــرد از مهـــم تری ـــد. وی در پای گردی

ـــود. ـــد ب ـــازی خواه ـــفاف س ـــیر ش ـــت در مس ـــور حرک کش

ح جامع رتبه بندی فعالین اقتصادی کشور وم اجرای طر لز
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ـــر  ـــه گذشـــت ســـال بســـیار پ ســـالی ک
ـــه  ـــران بلک ـــرای ای ـــا ب ـــه تنه چالشـــی ن
بـــرای سراســـر دنیـــا بـــود. ســـیطره 
ـــا  ـــوس کرون ـــب و منح ـــروس عجی وی
ـــان را  ـــاد جه ـــا، اقتص ـــر دنی ـــر سراس ب
ــورها  ــیاری از کشـ ــرد و بسـ فلـــج کـ
بحـــران وحشـــتناک اقتصـــادی و 
ـــاغل  ـــن مش ـــت رفت ـــکاری و از دس بی
ـــی  ـــرز ب ـــه ط ـــا ب ـــه ه ـــه عرص را در هم

ســـابقه ای تجربـــه کردنـــد.
بـــدون شـــک ایـــن بحـــران جهانـــی 
ــای  ــم هـ ــا تحریـ ــا بـ ــور مـ در کشـ
ناجوانمردانـــه ای کـــه سالهاســـت 
ـــده  ـــل ش ـــان تحمی ـــور عزیزم ـــر کش ب
ــیار  ــاری بسـ ــته و فشـ ــان گشـ توامـ
ـــدگان  ـــردم و تولیدکنن ـــر م ـــف ب مضاع
و صاحبـــان صنعـــت در هـــر عرصـــه 

ــرد. ای وارد کـ
 ســـال ۹۹ نیـــز ســـالی دیگـــر در 

مواجهـــه اقتصـــاد ایـــران بـــا محدودیت هـــای 
ـــیار  ـــش بس ـــا نق ـــم ه ـــه تحری ـــود ک ـــادی ب اقتص
مهمـــی در آن داشـــتند و نشـــانه بـــارز آن در ســـند 
بودجـــه اســـت کـــه ســـعی شـــده درآمد هـــای 
ـــد  ـــد. درآم ـــته باش ـــر داش ـــر در آن اث ـــی کمت نفت
ــته افـــت  ــاه گذشـ ــد مـ ــران در چنـ ــی ایـ نفتـ
ـــت  ـــز تح ـــون نی ـــرده و اکن ـــی ک ـــیار محسوس بس
ــر  ــا بـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــی شـ ــر منفـ تاثیـ
ـــت  ـــای نف ـــت، به ـــای نف ـــی و تقاض ـــاد جهان اقتص
ــا در  ــقوط قیمت هـ ــای سـ ــز همپـ ــران نیـ ایـ
بـــازار جهانـــی بـــه پایین تریـــن حـــد از ســـال 
ـــی  ـــن در حال ـــت؛ ای ـــیده اس ـــون رس ۱۹۹۹ تاکن
اســـت کـــه در زمـــان بســـته شـــدن بودجـــه 
ــال را  ــکه نفـــت در امسـ ــر بشـ ۹۹، قیمـــت هـ
ـــال  ـــد و ح ـــرده بودن ـــرآورد ک ـــدود ۵۰ دالر ب ح
ـــد،  ـــر از ۲۰ دالر باش ـــت پایین ت ـــت نف ـــر قیم اگ
ـــه  ـــر گرفت ـــه در نظ ـــی ک ـــی کم ـــای نفت درآمد ه

شـــده بـــود، بســـیار کمتـــر نیـــز می شـــود.

ـــران  ـــتقل از بح ـــه مس ـــم ک ـــوش نکنی ـــا فرام ام
کرونـــا تحـــت تاثیـــر تحریـــم هـــا طـــی 
ســـال های ۹7و ۹8 رشـــدهای اقتصـــادی 
ـــه را  ـــدی تجرب ـــی 7 درص ـــم و منف ـــی 4 و نی منف

ــم. ــه کردیـ تجربـ
بزرگ تریـــن ویژگـــی شـــیوع ویـــروس 
کرونـــا ایـــن اســـت کـــه اثرگـــذاری آن بســـیار 
ــت.  ــوده اسـ ــا بـ ــال تحریم هـ ــاوت از اعمـ متفـ
درواقـــع درحالـــی کـــه اعمـــال تحریم هـــا 
عمدتـــاً بخـــش نفـــت و صنایـــع بـــزرگ مثـــل 
ـــن  ـــا ای ـــود ب ـــاخته ب ـــر س ـــازی را متأث خودروس
ــر  ــاً بـ ــا عمدتـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــال شـ حـ
بخش هـــای خدماتـــی و صنایـــع کوچـــک 

ــود. ــذار بـ اثرگـ
ـــط  ـــه محی ـــی ک ـــت در صورت ـــلم اس ـــه مس  آنچ
یط بالتکلیفـــی و  قتصـــاد کالن در شـــرا ا
ــرات  ــه تغییـ ــار نســـبت بـ نااطمینانـــی و انتظـ
ـــوع  ـــن موض ـــرد ای ـــرار گی ـــی ق ـــط بین الملل محی

ــادی  ــد اقتصـ ــی رشـ ــد حتـ می توانـ
را در ســـال پیـــش رو، نزدیـــک بـــه 
ــی  ــه منفـ ــی در دامنـ ــر و حتـ صفـ

قـــرار دهـــد. 
وصـــاف و دیـــدن  یـــن ا بـــا ا
متغیر هـــای دیگـــر اقتصـــادی، بـــه 
نظـــر می رســـد راه دشـــواری در 
ــاد  ــش روی اقتصـ ــال ۱4۰۰ پیـ سـ

ایـــران اســـت.
ـــم  ـــی کن ـــان م ـــر نش ـــان خاط در پای
کـــه نـــرخ تـــورم در صورتـــی کـــه 
دولـــت بـــرای جبـــران کســـری 
بودجـــه خـــود راهـــی غیـــر از 
اســـتفاده از منابـــع بانـــک مرکـــزی 
ـــازه  ـــد در ب ـــی توان ـــد م ـــار کن را اختی
زمانـــی ۲۰۲۱ تـــا ۲۰۲4 بـــه ۱۵.۵ 
درصـــد نیـــز کاهـــش پیـــدا کنـــد.
ــق  ــل تعمـ ــیار قابـ ــه بسـ ــا نکتـ امـ
ـــت  ـــه گذش ـــالی ک ـــه در س ـــت ک اینس
ـــار کادر ایثارگـــر پزشـــکی،  تولیدکننـــدگان در کن
ـــردم  ـــه م ـــت ب ـــرای خدم ـــزرگ ب ـــادی ب وارد جه
عزیزمـــان شـــدند. تولیدکننـــدگان مخلـــص 
ــن  ــر در ایـ ــاید کمتـ ــه شـ ــزاری کـ و خدمتگـ
بحـــران دیـــده شـــدند امـــا در میـــان ســـخت 
ـــدن  ـــرای چرخان ـــارها ب ـــا و فش ـــران ه ـــن بح تری
ـــای  ـــن نیازه ـــت و تامی ـــن مملک ـــد ای ـــرخ تولی چ
ــتادند و  ــم ایسـ ــران محکـ ــریف ایـ ــردم شـ مـ

مردانـــه جنگیدنـــد.
آرزو مـــی کنـــم ســـالی کـــه پیـــش رو داریـــم 
ســـال رهایـــی جهـــان از بحـــران همـــه گیـــر 
ایـــن ویـــروس و رشـــد و شـــکوفایی اقتصـــادی 

باشـــد. 
و بـــرای عبـــور از آســـیب هـــای ایـــن بحـــران 
جهانـــی همـــه بایـــد دســـت در دســـت هـــم 
ـــای  ـــف روزه ـــی مضاع ـــد و همت ـــا امی ـــم و ب دهی

روشـــن ایـــن ســـرزمین را رقـــم بزنیـــم.

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

سال99چگونهگذشت؟چشمانداز1400
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مقدمه
کره کاکائو نوعی روغن گیاهی است که از دانه 

کاکائو در طی مراحل زیر تهیه می گردد:
ابتدا دانه های کاکائو را به حال خود رها کرده 
تا تخمیر گردند سپس دانه های کاکائو را زیر نور 
خورشید خشک کرده و برشته می کنند این عمل 
سبب سست شدن پوسته ي دانه های کاکائو گردیده 
و طعم دانه ها را خارج می سازد و بعد دانه ها را بو 
جاری می کنند بدین معنی که در مقابل جریان هوا 
قرار می دهند، این عمل سبب جدا سازی مغز دانه 
کاکائو از پوسته کاکائو می گردد، با آسیاب مغز دانه 
های کاکائو، مایع غلیظ و لزجی حاصل می گرددکه 
عصاره شکالت نامیده می گردد عصاره شکالت، 
شکالت خالص و بسیار تلخ مزه می باشد در این 
مرحله شکالت دو مسیر را طی می کند یا همان 
عصاره قالب ریزی شده و وارد بازار می گردد و یا 
وارد مراحل بعدی فرآوری می گردد یعنی توسط 
پرس های هیدرولیکی، عصاره شکالت را تحت فشار 
قرار داده و چربی آن را جدا می سازند که چربی 

شکالت کره کاکائو نامیده می شود.
این کره دارای 60 – 40 % چربی اشباع بوده و 
دارای عطر و رایحه شکالت است. کره کاکائو بر 

خالف پودر کاکائو تنها حاوی مقدار ناچیزی 
کافئین است، این کره کامال خوراکی 

بوده و در صنایع مختلف از جمله 

شکالت سازی کاربرد دارد. کره کاکائو گران ترین 
جزء فرموالسیون شکالت و مهمترین جزء آن می 
باشد. این کره فاقد کلسترول و حاوی اسید اولئیک، 
استئاریک و پالمیتیک می باشد چون قسمت اعظم 
آن اسید استئاریک است این اسید در افزایش چربی 
خون بی تاثیر بوده بنابر این تاثیری بر کلسترول 
خون ندارد. کره کاکائو باعث کاهش لخته خون 
ز این طریق در محافظت سیستم  می گردد و ا
قلبی – عروقی نقش دارد. در تولید صنعتی شکالت 
معموال روغنهای جایگزین به جای کره خالص 
کاکائو به کار می روند دلیل این امر قیمت باالی 
کره کاکائو نسبت به روغنهای گیاهی دیگر است. تا 
کنون سه جایگزین برای کره کاکائو یافت شده که 
عبارتند از: روغن جانشین کره کاکائو بر پایه لوریک 
با نام CBS، روغن جایگزین کره کاکائو یک روغن 
هیدروژنه با نام CBR . و روغن مشابه کره کاکائو 
با نام CBE که عموما ترکیبی از اسید استئاریک 
غنی شده با روغنهای مناطق حاره و کمی روغن پالم 

فراکسیونه مي باشد.
روغنهای هیدروژنه و لوریک به وضوح باعث 
عتقاد  LDH کلسترول می شوند. به ا فزایش  ا
  CBE محققان

یش  ا فز ا رضی همچون  ا عو
اسیدهای اولئیک، استئاریک 
و ترکیبات آنها را به  دنبال 
داشته و نمی تواند جایگزین 

کلسترول پالسمای خون گردد لذا دلیلی برای 
ادعای سالمت بیشتر محصول و جایگزینی آن با 
کره کاکائو برای شرکتهای تولید کننده وجود ندارد.

جانشین کره کاکائو  )CBS(: جانشین های کره 
کاکائو از هسته پالم و توسط تکنولوژی فراکسیون 
تولید می شوند که عموما جایگزین کره کاکائو 
ین  لبی و روکشی می گردد. ا در شکالتهای قا
روغنها دارای رفتار ذوبی عالی هستند و در مقابل 
اکسیداسیون دارای پایداری مناسبی می باشند و در 
زمان انبارداری شکالت، از بلوم زدن آن جلوگیری 
می کنند این چربیها از نظر فیزیکی مشابه کره کاکائو 

هستند اما از نظر شیمیایی متفاوتند.
از این رو گروه صنعتي نجاتي) آناتا ( در راستاي 
خط مشي سازماني خود و احترام به مصرف کننده  
در محصوالت شکالتي متنوع خود، اغلب از کره 
کاکائو و جانشین آن استفاده کرده و به بازار ارائه می 

نماید.

کره کاکائو 
و جانشین کره کاکائو

تهیه و تنظیم:
مهندس فرشته غفاري

کارشناس کنترل کیفي گروه صنعتي نجاتي - آناتا
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

نوشیدن آب و مایعات در طول روز بسیار مهم است اما مهم تر از آن انتخاب نوشیدنی های مفید است.
وقتی پای سالمتی به میان می آید، بیشتر افراد در مورد آنچه در بشقاب  غذا قرار دارد، تحقیق می کنند اما آنچه فراموش می کنیم نقش نوشیدنی های مضر است که 
می توانند  به سالمت شما آسیب برسانند. بسیاری از نوشیدنی هایی که به طور روزانه می نوشید، می تواند سبب بروز بیماری های جدی شود، از افزایش خطر ابتال به 

دیابت نوع ۲ گرفته تا افزایش احتمال شکستگی استخوان.
نوشابه انرژی زا

اگرچه نوشابه های انرژی زا هنگامی که احساس سستی می کنید، می توانند انتخاب مناسبی برای شما به نظر برسند اما محتوای کافئین موجود در آن ها در طوالنی 
مدت باعث افزایش خستگی می شود. آن رامارک، متخصص تغذیه، توضیح می دهد که کافئین زیاد عالوه بر تأثیر منفی روی خواب، از تولید کالژن در پوست جلوگیری 

می کند و منجر به پیری زودرس پوست می شود.
شیک پروتئین

شیک پروتئین، یکی از نوشیدنی های مضر برای سالمتی است. سلین بیچمن، مدیر تغذیه در انستیتوی آموزش آشپزی، می گوید: یک فرد متوسط پروتئین کافی از 
رژیم غذایی خود دریافت می کند. بیچمن با بیان اینکه مصرف بیش از حد پروتئین می تواند به ذخیره چربی اضافی منجر شود، توضیح می دهد: اگر هر روز در مصرف 

پروتئین زیاده روی کنید، می تواند کلیه ها را نیز دچار مشکل کند.
نوشابه تیره

انواع نوشابه در دسته نوشیدنی های مضر قرار می گیرند اما نوشابه تیره ممکن است عواقب بدتری برای سالمتی داشته باشد. مگان وونگ، متخص ص تغذیه در 
AlgaeCal توضیح می دهد: اسید فسفریک موجود در نوشابه های گازدار تیره، آن ها را حتی مضرتر از نوشابه های روشن می کند. اسید فسفریک بیش از حد می تواند 

باعث از بین رفتن کلسیم در استخوان های شما شود.
آب میوه

یکی از نوشیدنی های مضر که بسیاری آن را مفید می دانند، آبمیوه است!. قرار نیست آبمیوه فقط به این دلیل که کلمه میوه را در نام خود دارد، سالم باشد. هدر هنکس، 
متخصص تغذیه در Instapot Life توضیح می دهد که آبمیوه ها عالوه بر کالری و قند زیاد چون به شکل مایع است، سریع تر فرآیند هضم را طی می کند و مستقیماً 

در جریان خون جذب می شود، جایی که می تواند باعث افزایش قند خون و در نهایت منجر به مقاومت به انسولین شود.
چای شیرین

انواع خاصی از چای به شکل شیرین نشده، می توانند منبع سالم آنتی اکسیدان ها باشند. با این حال، چای شیرین که غالباً حاوی مقدار زیادی قند و کافئین است، می تواند 
اثرات مخربی بر سالمتی داشته باشد. جی کاوین، متخصص تغذیه در ASYSTEM می گوید: اگر بیش از حد چای شیرین بنوشید، می تواند منجر به سردرد و 
مشکالت خواب شود.  مقاله ای که در سال ۲01۵ در مجله 
پزشکی نیوانگلند منتشر شد، نشان داد عالوه بر قند زیاد 
موجود در چای شیرین که می تواند منجر به افزایش وزن 
شود و خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را در فرد افزایش دهد، 

ممکن است سبب نارسایی کلیه هم بشود.
قهوه شیرین

اگر قهوه شیرین می نوشید، ممکن است بیش از آن انرژی 
که انتظار داشتید دریافت کنید. یک لیوان بزرگ قهوه 
شیرین می تواند حدود ۵00 کالری داشته باشد؛ بنابراین 
شما کالری اضافی دریافت می کنید و می توانید انتظار افت 

قند را چند ساعت بعد داشته باشید.

نوشیدنیهایدلچسبیکهبرایسالمتبدنمضرهستند
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پروبیوتیک ها، باکتری های سودمندی هستند که با رشد کردن در روده ها می تواند به سالمت آنها و سالمتی کلی 
شما کمک کنند.

پروبیوتیک ها در برخی از انواع پنیر  و نیز در مکمل های لبنی، غذاهای تخمیر شده و ماست وجود دارند.
پروبیوتیک ها به طور معمول در پنیرهای که کهنه شده اند و دوباره آنها را حرارت نداده اند، وجود دارند. 
در میان این پنیرها همه پنیرهای نرم و هم پنیرهای سفت وجود دارند، از جمله پنیرهای سوئیسی، 

پرولون، گودا، چدار، ادام، گرویر و لور.
افزودن پروبیوتیک ها به رژیم غذایی تان با کمک به رشــد کردن باکتری های سودمند درون 
روده هایتان بالقوه می تواند به بهبود سالمتتان کمک کند. روده شما حاوی حدود 100 تریلیون 
باکتری اســت، اما در برخی از موارد، تعادل میان باکتری های سودمند و زیانبار درروده به هم 

می خورد.
هنگامی که چنین حالتی رخ دهد، به نظر گروهی از کارشناسان شما در معرض دچار شدن به 
مجموعه ای از بیماری ها شامل آلرژی ها، اختالالت خلقی و التهاب مفاصل )آرتریت( قرار می گیرید.

خوردن غذاهای حاوی پروبیوتیک ها مانند انواع پنیرهایی که گفتیم، می تواند به بازیابی این تعادل 
طبیعی کمک کند. تنها احتیاط درباره پنیر این است که نیاید در خوردن آن افراط کرد. پنیرها معموال 

مقدار زیادی کالری، چربی اشباع شده و سدیم )نمک( دارند.

یک متخصص تغذیه و رژیم شناسی درباره میزان مصرف شیره خرما و انگور توسط افراد مبتال به دیابت و اضافه وزن توضیحاتی داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ شهاب اولیایی رژیم شناس و متخصص تغذیه گفت: شیره انگور یا خرما در مقایسه با خود میوه حاوی قند بسیار باالیی است و به ترتیب کالری 

و انرژی زیادی دارد. البته این شیره ها حاوی مقدار زیادی ویتامین  و امالحی مانند آهن، منیزیم و فسفر نیز هستند.
او در ادامه افزود: متاسفانه برخی از فروشنده ها به دلیل بی اطالعی یا سودجویی به افراد دیابتی توصیه می کنند از شیره انگور یا خرما و حتی کشمش و توت به جای 
قند و شکر استفاده کنند. در واقع این یک توصیه بسیار غلط و خطرناک است. همه افراد به خصوص افراد دیابتی اگر به صورت غیر کنترل شده نسبت به 

مصرف شیره انگور یا خرما به بهانه کاهش قند در این موارد اقدام کنند، قند خون آن ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
اولیایی بیان کرد: در واقع افراد دیابتی به مقدار یک قاشق چایخوری در روز می توانند از شیره انگور یا خرما استفاده کنند، اما 

مصرف بیش از این مقدار به خصوص در افراد دیابتی افزایش ناگهانی قند خون را در پی خواهد داشت.
این متخصص تغذیه مطرح کرد: همچنین مصرف شیره انگور یا خرما برای افراد مبتال به اضافه وزن یا 
چاقی تحت هیچ عنوان توصیه نمی شود. بسیاری از افراد مبتال به اضافه وزن برای صبحانه خود به 
جای قند و شکر از شیره خرما یا انگور استفاده می کنند که در واقع مصرف کنترل نشده 

این آن ها بیشتر باعث اضافه وزنشان خواهد شد.
مصرف شیره انگور و خرما برای چه افرادی توصیه می شود؟

اولیایی گفت: یکی از بهترین معجون ها برای افرادی که دچار سوء تغذیه هستند 
و در دوره نقاهت بیماری به سرمی برند استفاده از شیر و شیره انگور با پودر بادام 
است. این معجون جهت تقویت سیستم ایمنی بدن بهبودیافتگان کرونا بسیار 

مفید است.
اولیایی در پایان تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که شیره انگور و خرما بسیار 
مقوی هستند اما برای افراد مبتال به دیابت و اضافه وزن مفید نیستند، بنابراین برای 

مصرف این موارد حتما از متخصص تغذیه خود مشورت بگیرید.

آیاپنیرمنبعخوبیبرای
پروبیوتیکهااست؟

میزانمصرفشیرهخرماوانگوربرایمبتالیانبهدیابت
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