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سرمقاله
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مراسم افتتاحیه سایت ۱۴ شرکت بین المللی پخش بیژن
لزوم برنامه ریزی به منظور بهره برداری بهینه از مراکز تولیدی

در مقایسه با کشورهای همجوار هیچ پیشرفتی نداشته ایم
دولت در ثبات نرخ ارز باید بهتر عمل می کرد

تصمیم های دولتی به انجمن ها و تشکل های غیر دولتی واگذار شود
صادرات ۴۰۰۰ تن مرغ در زمان ممنوعیت!

اخبار شرکت های صنایع غذایی
حسین سالح ورزی: سررشته را از دست ندهیم

رئیس شورای ملی زعفران: حراج طالی سرخ هنر نیست
مراسم رونمایی از محصوالت گروه دانش بنیان تک ژن زیست توسط 

رئیس جمهور برگزار شد
با قرار گرفتن اقتصاد در ریل اصلی خود می توان به تحقق شعارهای سال امیدوار بود

ایجاد طرح سپاس از کارآفرین در تولید و صنعت کشور
انتصاب مهندس احمد فتح اللهی به عنوان مشاور عالی موسسه آموزش عالی وحدت
تنها راه برون یافت از مشکالت اقتصادی افزایش میزان تولید و صادرات می باشد
واکنش کاله به انتشار یک فیلم: متخلفان با پر کردن بطری ها قصد 

سوء استفاده از شرکت را داشتند
لزوم بازنگری در سیاستگذاری بانکها در تأمین مالی تولید

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت
اخبار صتایع غذایی جهان

رشد ۸ درصدی صادرات بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۹
افزایش ۶۳ درصدی هزینه خرید خوراکی ها و آشامیدنی ها

شعار سال ۱۴۰۰، تمنای بخش خصوصی است
سال ۱۴۰۰ سال امید و رهایی از بحران ها
توسعه پایدار تولید با تک نرخی شدن ارز
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فرم اشتراک
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رئیس هیئت مدیره گروه بین الملل بیژن  در مراسم
 افتتاحیه سایت 14 شرکت بین المللی پخش بیژن:

بــه زودی شــاهد توســعه وتحــوالت 
ــود ــم ب ــروه خواهی ــن گ ــی در ای بزرگ

ونمایی از  مراسم ر
وه دانش بنیان  محصوالت گر
یست  تک ژن ز
توسط رئیس جمهور برگزار شد
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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

رفع موانع تولید

بسمه تعالی

اینکه موضوع تولید در سال 1400مورد توجه مضاعف قرار گیرد خودبخود امر مبارکی است و هر آنچه در این بابت 
توجه شود حاصل آن به جامعه باز می گردد و در افزایش رقم تولید ناخالص ملی بعنوان امری مثبت و زاینده تاثیر 

می گذارد.
بکاربردن واژه »رفع موانع« خودبخود نشان دهنده آنست که بهردلیلی تولید در کشور ما با موانع مختلفی روبروست و 
چنانچه موضوع را از دیدگاه کارشناسی بررسی کنیم در می یابیم که این موانع بصورت عمومی برای صنایع وجود دارد 

و البته دست زدن به کار مقطعی هر چند بهرحال امری نیکوست اما چاره کار نمی باشد.
تولید براساس امرفنی و امر بازرگانی تعریف می شود، امر فنی یعنی ماشین آالت، مواد اولیه و نیروی کار و امر بازرگانی 

یعنی خرید مواد اولیه، فروش محصوالت تامین هزینه در گردش، روابط بانکی و بیمه ای
باید ببینیم امر تولید در چه سیستمی و با چه چشم اندازی می خواهد صورت گیرد. یعنی تولید می خواهد در بازار 
رقابت جان گیرد، مانند کشورهای با اقتصاد لیبرالیستی یا تولیدمی خواهد در جامعه ای بسته با محدودیت حضور 

رقبا ادامه یابد. 
در کشور ما هیچ چیز معلوم نیست و تولید کننده نمی داند بصورت رقابتی باید کار کند یا آنکه محصوالتش فقط 

نیازهای داخل را پاسخ گفته و ضرورتی به رقابت با محصوالت خارجی ندارد
اگر بخواهد براساس حضور در بازارهای بین المللی کار کند نیاز به آخرین تکنولوژی مواد اولیه مرغوب، ماشین آالت 
به روز ، روابط بانکی روان و قانونمند با خارج از کشور و تسهیل در ارتباطات با خارج از کشور داشته باشد، تولید 
کنندگانی هستند که در شرایط کنونی کاالی خود را به اروپا صادر می کنند اما بازگشت پول آنان با کسر 30% مخارج 

جابجائی روبروشده است.
اگر بخواهد با عوامل تولید بصورت کج دار و مریز مصالحه کند به کیفیت مطلوب نخواهد رسید و تصمیمات خلق 
الساعه دولت ها ناگهان همان تولید و البته با کیفیت بهتر را به داخل کشور سرازیر می کند و یا اصوال دولت ها از 
مبارزه با قاچاق کاال سرباز می زنند و بالی جان تولید کنندگان می شوند و گاه امری غیرقابل تصور پیش می آید مثل 

آنکه سنگ آهن را به جای آنکه در داخل مصرف کنند بصورت خام به چین می فروشند.
از سوی دیگر تولید کنندگان موسسات رسمی و قانونی هستند و دست سازمان هائی مثل مالیات و تامین اجتماعی به 
آسانی به آنها می رسد در حالیکه معامالت هنگفت سودآور ازچشم آنان پنهان می ماند و تامین کسری بودجه دولت 

از طریق آنها  بر تولیدگرسنگینی می کند.
اگر سال گذشته نتوانسته ایم در امر جهش تولید توفیق داشته باشیم به همین علت ها بوده است و البته تالش های 
مقطعی که گاه در صدا و سیما نشان داده می شود چنانچه در نمایش آن با صداقت بیان شده باشد امر نیکوئی است 

ولی چاره کار نمی باشد.
کافیست تنها به قانون ارزش افزوده توجه کنیم که تولید کنندگان را با چه مسائلی روبرو ساخته است ولی کمترین 
توجهی به آن نمی گردد. ظاهرا دولت بزرگ که روز به روز بزرگ تر می شود و امسال باحدود 400 هزار میلیارد تومان 
کسر بودجه روبروست بزرگترین مانع تولید خواهد بود، وزارت دارائی ، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی از جمله 
موانع تولید هستند که هر یک با آویزان شدن به مقررات و قوانین مختلف و تعبیر و تفسیر از آن موانع اصلی تولید 

هستند و بقول حافظ »تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز!« با این همه بازهم امید هست که کاری بشود.
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رشد صادرات زعفران در راه 
است

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه 
زعفران  صادرات  برای  که  حمایتی  بستر  به 
که  می شود  بینی  پیش  شده،  گرفته  نظر  در 

صادرات به جایگاه واقعی خود برسد.
غالمرضا  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
میری نایب رئیس شورای ملی زعفران، با اشاره 
به اینکه زعفران چندانی در بازار نیست، اظهار 
محصول  اسفند   ۲۵ از  آنکه  به  توجه  با  کرد: 

جدیدی عرضه نشده، بازار خالی است.
او حداقل قیمت هر کیلو زعفران را ۸ میلیون 
و 400 هزار تومان و حداکثر 14 میلیون تومان 
فعلی  شرایط  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اعالم 

تا  عرضه پیش بینی می شود که قیمت زعفران 
حدی در بازار افزایش یابد.

زعفران  صادرات  وضعیت  آخرین  درباره  میری 
بهمن،  پایان  تا  گمرک  آمار  بنابر  کرد:  بیان 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  زعفران  صادرات 
که  است  داشته  رشد  درصد   30 خود  ماقبل 
امیدواریم تا پایان اسفند به رقم 40 درصد رشد 

پیش بینی شده برسیم.
با  داد:  ادامه  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب 
توجه به تورم، هزینه های تولید و ثبات قیمت 
زعفران در چند سال گذشته انتظار می رود که 
امسال قیمت این کاال همانند دیگر محصوالت 
افزایش یابد چرا که هیچ محصولی در چند سال 

اخیر کمتر از 3 تا ۵ برابر رشد نداشته است.
در  زعفران  قیمت،  افزایش  با  اینکه  بیان  با  او 
ثبات  با  افزود:  ندارد،  جایگاهی  خانوار  سبد 
قیمت زعفران، تولید برای کشاورزان مقرون به 
صرفه نیست که امیدواریم قیمت پایه صادراتی 
جایگاه  و  دالر   1۵00 نرخ  به  و  یابد  افزایش 
آوری،  ارز  افزایش  بر  عالوه  تا  برسد  گذشته 
کشاورزان به تولید رغبت بیشتری داشته باشند.

این مقام مسئول درباره آینده صادرات زعفران 
برای  که  حمایتی  بستر  به  توجه  با  کرد:  بیان 
به  است،  گرفته شده  نظر  در  زعفران  صادرات 
بود  امیدوار  می توان  زعفران  صادرات  آینده 

به  می توان  را  صادرات  از  حاصل  ارز  که  چرا 
واردکننده واگذار کرد.

او در پایان تصریح کرد: صادرکننده زعفران که 
در 4 ماه پیش زعفران صادر کرده است، یک 
با  آزاد  ارز  نرخ  تفاوت  ازای  به  تومان  میلیون 
نیما باید خسارت دهد که امیدواریم امسال با 
رفع موانع صادرات به جایگاه واقعی خود برسد.

 

ــزام مـــردم بــه خــریــد از  الـ
یک  زنجیره ای  فروشگاه های 

تبعیض آشکار است
فعاالن  و  بازاریان   ، اصناف  بسیج  رییس 
برای  کاال  توزیع  کرد:  اعالم  کشور  اقتصادی 
دارندگان کارت اعتباری سهام عدالت نباید به 
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صورت انحصاری در اختیار فروشگاه های زنجیره 
ای باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
اصناف  بسیج  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به 
کشور، غالمرضا حسن پور رییس بسیج اصناف 
، بازاریان و فعاالن اقتصادی کشور افزود: طبق 
قرار  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  وزیر  اعالم 
است در مرحله نخست، مشموالن سهام عدالت 
و یارانه معیشتی این کارت را دریافت کنند. به 
این خرید صرفا  است  قرار  گفته وی همچنین 
ازطریق فروشگاههای زنجیره ای صورت پذیرد.

رییس بسیج اصناف ضمن مخالفت با این طرح 
گفت: الزام مردم به خرید از فروشگاه های زنجیره 
ای یک تبعیض آشکار است، وی تاکید کرد: با توجه 
به اعالم مسئوالن بهداشتی کشور در خصوص آغاز 
موج چهارم کرونا و سرعت انتقال این بیماری ، این 
انحصار باید لغو شود تا مردم بتوانند بدون حضور 
درصف، کاالهای مورد نیاز خود را از نزدیک ترین 

واحد صنفی محل زندگی خود خریداری نمایند.
وی معتقد است: واحدهای صنفی بویژه کاسبان 
صورت  به  روستاها  و  شهرها  درتمام  که  امین 
مویرگی مشغول به خدمت رسانی هستند و درآغاز 
شیوع کرونا اثبات کردند که وجودشان بسیارموثرو 

راهگشاست، دراین طرح نادیده گرفته شده اند.
انتظار  کرد:  اعالم  کشور  اصناف  بسیج  رییس 
میرود دولت محترم اجرای این کار پسندیده را با 
مشارکت همه اصناف انجام دهد تا دریک رقابت 
سالم و براساس مشتری مداری مردم مکان خرید 
خود را انتخاب نموده و سایر واحد های صنفی 

نیز از مزایای این طرح بهره مند شوند.
 

نان  تولید  خط  ــدازی  راه انـ
ثبت  نتایج  از  گلوتن  بــدون 

یک بیماری خود ایمنی در کشور
بـا  بیمـاری “سـلیاک”  ثبـت  نتایـج علمـی  از 
پیگیـری مسـتمر محققـان، تولیـد نـان بـدون 

گلوتـن در کشـور اسـت.
به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از 
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در 
طی سال های اخیر سه برنامه ثبت بیماری  های 
اتوایمیون کبدی، بیماری سلیاک )یک بیماری 
خود ایمنی وراثتی  است که در اثر حساسیت به 
پروتئینی به نام گلوتن »پروتئینی که در گندم، 
و  شود(  می  ایجاد  دارد«  وجود  چاودار  و  جو 
پژوهشکده  در  روده  التهابی  بیماری %های 
گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز 
اطالعات  به طور متوسط  تاکنون  و  شده است 
نظام  این سه  بیمار در  نفر  بر هشت هزار  بالغ 

ثبت شده است.
پــس از راه انــدازی برنامــه ملــی ثبــت بیمــاری 
ســلیاک و آشــنایی دقیق تــر بــا مشــکالت 
ــا پیگیــری مســئولین ایــن برنامــه  بیمــاران، ب
ــن  ــد گلوت ــان فاق ــد ن ــط تولی ــه خ دو کارخان
بعــد  مرحلــه  در  اســت.  راه انــدازی شــده 
ــان  ــد ن ــی بیمــاران جهــت خری مشــکالت مال
ــت  ــا حمای ــی و ب ــن بررس ــد گلوت ــای فاق  ه
مجلــس شــورای اســالمی اعتبــار جهــت 
ــد. ــص داده ش ــان تخصی ــد ن ــه خری ــک ب کم

وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  اعالم  بنابر 
بهداشت؛ برنامه سال 1400 ثبت بیماری  های 
ثبت  و  شناسایی  برای  تالش  پژوهشکده،  این 
راه اندازی  با  همراه  مشکالت  رفع  و  بیماران 
سطح  ارتقاء  و  مختلف  آموزشی  دوره  های 
کیفی برنامه ها و دستیابی به راه های متناسب 

مطالعات و پژوهش های ملی خواهد بود.

 

توزیع ۱۵۰۰ تن روغن با نرخ 
ــادان  ــن ق بــیــن  در  ــوب  ــص م
بــرابــری   ۱.۵ ــش  ــزای اف تــهــرانــی/ 

سهمیه قنادان در ماه رمضان
صنـــف قنـــادان مدعـــی شـــده اســـت کـــه 
ــا  ــود را بـ ــاز خـ ــورد نیـ ــن مـ ــتر روغـ بیشـ

اختـــالف 300 هـــزار تومـــان در هـــر ده 
ـــد.  ـــه می کنن ـــورت آزاد تهی ـــه ص ـــرم ب کیلوگ
ـــن  ـــه انجم ـــت ک ـــی اس ـــخنان در حال ـــن س ای
ـــا  ـــه تنه ـــد دارد ن ـــی تاکی ـــن نبات ـــی روغ صنف
ــار  ــوب در اختیـ ــت مصـ ــا قیمـ ــن را بـ روغـ
ـــا در  ـــهمیه آن ه ـــه س ـــرار داده، بلک ـــادان ق قن
فروردیـــن مـــاه و در آســـتانه مـــاه رمضـــان 

افزایـــش یافتـــه اســـت.
ـــس  ـــال، ریی ـــد بی ب ـــا؛ محم ـــزارش ایلن ـــه گ ب
ـــی شـــد؛  ـــران، مدع ـــوب ته ـــادان جن ـــف قن صن
ــن  ــتر روغـ ــر بیشـ ــال حاضـ ــادان در حـ قنـ
ـــزار  ـــالف 300 ه ـــا اخت ـــود را ب ـــاز خ ـــورد نی م
ـــورت آزاد  ـــه ص ـــرم ب ـــر ده کیلوگ ـــان در ه توم

ــد. ــه می کننـ تهیـ
ـــی  ـــن صنف ـــش انجم ـــا واکن ـــخنان ب ـــن س ای
ـــده  ـــه رو ش ـــران روب ـــی ای ـــن نبات ـــع روغ صنای
اســـت. روابـــط عمومـــی ایـــن انجمـــن بـــه 
خبرگـــزاری ایلنـــا اعـــالم کـــرد: نـــه تنهـــا 
روغـــن بـــا قیمـــت مصـــوب در اختیـــار 
ـــهمیه  ـــه س ـــه، بلک ـــرار گرفت ـــران ق ـــادان ته قن
آن هـــا در فروردیـــن مـــاه و در آســـتانه مـــاه 

رمضـــان افزایـــش یافتـــه اســـت.
بـــه گفتـــه ایـــن انجمـــن؛ از آذر مـــاه ســـال 
ـــزار  ـــک ه ـــدود ی ـــاری ح ـــاه ج ـــا م ـــته ت گذش
ـــادان  ـــن قن ـــی در بی ـــن نبات ـــن روغ و ۵00 ت

ـــت. ـــده اس ـــع ش ـــران توزی ته
همچنیـــن میـــزان ســـهمیه در فروردیـــن 
ـــش از 1٫۵  ـــش بی ـــا افزای ـــال 1400، ب ـــاه س م

برابـــری بـــه ۵00 تـــن رســـیده اســـت.
ـــن و  ـــا هـــدف تامی ـــادان ب ـــش ســـهمیه قن افزای
ـــان  ـــا اطمین ـــادان ب ـــا قن ـــوده ت ـــازار ب ـــم ب تنظی

ـــد. ـــاه رمضـــان برون ـــه اســـتقبال م خاطـــر ب
ـــران  ـــی ای ـــن نبات ـــع روغ ـــی صنای انجمـــن صنف
ـــام  ـــه تم ـــد ک ـــادآور ش ـــز ی ـــن موضـــوع را نی ای
ســـهمیه های تامیـــن شـــده بـــرای قنـــادان 

ـــت. ـــوده اس ـــوب ب ـــرخ مص ـــا ن ب
ایـــن انجمـــن روغـــن مـــورد نیـــاز قنـــادان 
اتحادیه هـــای  و  انجمن هـــا  ماننـــد  را 
ـــی  ـــع غذای تولیدکننـــده دیگـــر در بخـــش صنای
ـــق  ـــا از طری ـــتقیم ی ـــل مس ـــکل تحوی ـــه ش ب
ـــام  ـــوب انج ـــت مص ـــا قیم ـــه ب ـــه مربوط اتحادی

می دهـــد.

 

اخبار
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I N D U S T R Y

 ۱۵۰ ــش  ــزایـ افـ ــات  ــی ــزئ ج
درصدی قیمت برنج/ آخرین 

وضعیت واردات
های  برنج  قیمت  درصدی   1۵0 تا  افزایش 
وارداتی و نرخ بیش از 4۲ هزار تومانی هر کیلو 
گزارش  در  گذشته  سال  پایان  تا  ایرانی  برنج 

های رسمی ثبت شده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
محل  دو  از  مصرفی  برنج  ایران؛  آمار  مرکز  از 
می  تأمین  واردات  از  بخشی  و  داخل  تولید 
شود. برنج های وارداتی تا ابتدای سال گذشته 
با  بودکه  تومان   4۲00 ارز  دریافت  مشمول 
سامانه  نرخ  با  کاال  أین  ارز  تأمین  آن،  حذف 
نیما که معموال نزدیک به بازار است انجام می 
شود. از آن زمان در کنار افزایش نرخ ارز موانعی 
افزایش  موجبات  که  داشت  وجود  ترخیص  در 

قیمت این کاال را فراهم کرد.
افزایش قیمت برنج ایرانی تا 4۲ هزار تومان  

از  ایران  آمار  مرکز  آمار  ترین  تازه  براساس 
وضعیت قیمت و تورم کاالهای مورد نیاز مردم 
قیمت برنج ایرانی از اسفند 13۹۸ که هر کیلو 
بوده  تومان   ۶00 و  هزار   ۲3 متوسط  طور  به 
تا  متوسط  طور  به  که  گذشته  سال  اسفند  تا 
 4۷.۵ افزایش  خورده  قیمت  تومان  هزار   3۵
درصدی داشته است. برنج ایرانی حتی تا بیش 

از 4۲ هزار تومان نیز قیمت خورده است.
برنج خارجی به مرز 30 هزار تومان رسید

أز آن در  در مورد برنج های خارجی هر کیلو 
تومان    ۹۷00 متوسط  طور  به   13۹۸ اسفند 
عرضه شده ولی به تدریج در شرایط جدید روند 
صعودی قیمت آن شروع شده است؛ به طوری 
که در بهمن ماه سال قبل به طور متوسط ۲3 
و  هزار  تا ۲4  اسفند  در  و  تومان  و ۹00  هزار 
۲00 تومان افزایش قیمت داشته و حداکثر ۲۹ 
هزار و 400 تومان نیز برای آن ثبت شده است.
با افزایش  بر این اساس هر کیلو برنج خارجی 

گذشته  سال  پایان  در  درصدی   1۵0 قیمت 
مواجه بود.

 واردات ۹3۶ هزار تنی و موانع ترخیص
بوده  چگونه  برنج  واردات  وضعیت  اینکه  اما 
که  دهد  می  نشان  ایران  گمرک  آمار  بررسی 
ارزش ۸۶۸  به  تن  هزار  در سال گذشته ۹3۶ 
میلیون دالر برنج وارد شده است و آخرین آمار 
فروردین  اواسط  تا  اساسی  کاالی  موجودی  از 
در  برنج  تنی  هزار   3۶ موجودی  بیانگر  ماه 

گمرک و بنادر است.
از  برنج  ترخیص  گذشته  سال  دوم  نیمه  در 
گمرک با موانعی همراه بود و حتی در انتقادات 
های  برنج  گرفتن  قرار  موضوع  کاال  صاحبان 
شد،  مطرح  فساد  آستانه  در  بنادر  در  مانده 
را  ترخیص  عدم  دلیل  میز  گمرک  مسئوالن 
با  نهایت  در  اما  بودند  کرده  اعالم  ارز  تأمین 
به  نسبت  مرکزی  بانک  گرفته  توافقات صورت 
آغاز  برنج  اقدام و ترخیص  صدور کد رهگیری 

شد.
با این حال در ادامه موضوع استاندارد برنج های 
با  آن  از  بخشی  ترخیص  و  بود  وارداتی مطرح 

این مانع مواجه شد.

 

مجازی  نمایشگاه  اولــیــن 
ایران رسما افتتاح شد

حضور  با  ایران  مجازی  نمایشگاه  اولین 
فروردین  سی  کشور  سراسر  تولیدکنندگان 

رسما افتتاح شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
اولین نمایشگاه مجازی ایران که از سال گذشته 
صورت  به   1400 فروردین  سی  از  بود،  دایر 
رسمی افتتاح شد. در این نمایشگاه شرکتهای 
اولیه  مواد  و  تجهیزات   ، ها  تشکل   ، تولیدی 
توجه  با  ایران  مجازی  نمایشگاه  دارند.  حضور 
به شیوع بیماری کووید 1۹ بستر مناسبی برای 
ایجاد همکاری های متقابل بین شرکتها ایجاد 

جلسات  برگزاری  نمایشگاه  این  در  و  نموده 
شده  داده  ترتیب  مجازی  صورت  به  مختلف 

است.
هدف  با  ایران  مجازی  نمایشگاه  است  گفتنی 
معرفی توانمندی های تولیدی و صادراتی کشور 
از تاریخ ۵ اسفندماه آغاز به کار کرده و در تاریخ 

30 فروردین ماه، به طور رسمی افتتاح شد.
طریق  از  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
برگزاری  با ستاد  و ۸۸1۷۵۲3۲   ۸۸1۷۵0۵3
سایت  به  یا  و  باشید  درارتباط  نمایشگاه  این 
مراجعه   www.iranvirtualexpo.com

فرمائید.

 

قیمت  درصدی   ۴۰ افزایش 
پایان  تا  شد/  تکذیب  شکر 

ماه رمضان تغییر قیمتی نداریم
قند  کارخانه های  صنفی  انجمن  اجرایی  دبیر 
را  رمضان  ماه  آستانه  در  شکر  قیمت  افزایش 
قیمت  افزایش  هیچگونه  گفت:  و  کرد  تکذیب 
مصوب شکر خانوار و صنف و صنعت رخ نداده و 
حداقل تا پایان ماه رمضان قیمت ها بدون تغییر 

خواهد ماند.
به گزارش ایلنا؛ برخی سایت ها خبر از افزایش 
40 درصدی قیمت شکر در آستانه ماه رمضان 
سهام  خرید  صف  تشکیل  آن ها  داده اند.  خبر 
شرکت های تولیدکننده شکر در بورس را گواه 

بر صحت گران کردن شکر عنوان می کنند.
و  قند  صنایع  اجرایی  مدیر  دانایی،  بهمن  اما   
نیمه  گفت:  و  کرد  رد  را  خبر  این  ایران  شکر 
از  شکر  حذف  با  همراه  گذشته  سال  دوم 
یک،  شماره   دالری  اولویت  کاالهای  لیست 
تولیدکنندگان این کاال تحت ضوابط اعالم شده 
از سوی سازمان حمایت، قادر به تعیین قیمت 

محصوالت خود شدند.
سازمان  جدید  ضوابط  اساس  بر  افزود:  وی 
توسط  باید  قیمت  تغییر  نوع  هر  حمایت، 

اخبار
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درخواست ما انجام شود.
ستاد  جدید  مصوبه  از  پس  شد:  یادآور  دانایی 
از  تومانی   4۲00 ارز  حذف  مبنی  بازار  تنظیم  
شکر  و  قند  کارخانه های  صنفی  انجمن  شکر، 
برای مصرف خانوار  را  کیلوگرم شکر  هر  قیمت 
۸۷00 تومان و برای صنف و صنعت 11 هزار و 

۵00 تومان تعیین کرد.
تغییری  کارخانه ها  زمان  آن  از  وی؛  گفته  به 
به  اینکه  ضمن  نکردند،  ایجاد  شکر  قیمت  در 
دستور رئیس جمهور در روزهای قبل از نوروز 
اگر  و  نمی یابد  افزایش  اساسی  کاالهای  قیمت 
قرار بر تصمیمی در این حوزه باشد، باید فقط 

در کارگروه اقتصادی دولت گرفته شود.
دانایی تاکید کرد: این به معنی آن است که نه 
نیز در مورد  بازار  تنظیم  بلکه کارگروه  ما  تنها 

افزایش قیمت شکر ورود و اعمال نظر کند.
این  ایران  شکر  و  قند  صنایع  اجرایی  مدیر 
رمضان  ماه  پایان  تا  حداقل  داد  را  اطمینان 

افزایش قیمت در شکر اتفاق نیفتد.

 

های  هزینه   ،9۸ سال  نــرِخ 
سال۱۴۰۰

رئیس اتحادیه نان سنتی گفت: از سال 13۹۸ 
های  هزینه  افزایش  وجود  با  نان  نرخ  تاکنون 
تولید از جمله آب، برق، گاز، خمیرمایه، کرایه 
مسکن،  حق  کارگر،  دستمزد  نقل،  و  حمل 
بیمه و نظایر آنها تغییری نکرده است و سوال 
اینجاست که نانوا چگونه باید خود را سرپا نگه 

دارد؟
به گزارش ایسنا؛ بیژن نوروز مقدم در این باره 
اظهار کرد: قرار بود قیمت نان براساس آنالیزها 
انجام شده در بهمن ماه سال گذشته تغییر کند 
ولی این تغییرات به اسفندماه موکول شد و در 
نیز رئیس جمهوری به سازمان حمایت  اسفند 

و وزات صمت دستور داد تا از افزایش قیمت ها 
جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: با این دستور نانوایی ها خسارت 
از  ها  هزینه  تمام  زیرا  دید،  خواهند  بسیاری 
جمله دستمزد، حق مسکن، بیمه، سایر هزینه 
های آب، برق، گاز و حمل و نقل افزایش یافته 
است و به تبع آن هزینه تولید را هم باال برده 
هزینه  از جیب خود  است  مجبور  نانوا  و  است 

کند.
سال  کرد:  اضافه  سنتی  نان  اتحادیه  رئیس 
13۹3 نرخ نان مشخص شد و به مدت ۵ سال 
یعنی تا شهریور سال 13۹۸ تغییری نکرد. بعد 
از آن با آنالیزهایی که انجام دادیم اعالم کردیم 
که هزینه تولید  باال رفته است و در نهایت با 
واین  شد  موافقت  نان  نرخ  افزایش  درصد   4۵
نکته نیز اضافه شد که اگر مولفه های تولید با 
افزایش مواجه شدند قیمت نان نیز مجدد تغییر 

خواهد کرد.
کنون  تا   13۹۸ سال  از  گفت:  ادامه  در  وی 
 100 خمیرمایه  و  حمل  کرایه  اینکه  وجود  با 
مزد  شده،  مواجه  قیمت  افزایش  با  درصد 
کارگر ۲ مرتبه دچار افزایش قیمت شده، حق 
خواروبارو مسکن و سایر هزینه های آب و برق 
و گاز با افزایش مواجه شده، قیمت نان تغییری 
نانوا چگونه  اینجاست که  نکرده است.   سوال 
باید خود را سرپا نگه دارد؟ یعنی یا باید نانوایی 
نان  زیرا  دهیم،  نمی  اجازه  که  کند  تعطیل  را 
قوت قالب مردم است یا اینکه گاهی در سطح 
براساس  نانوایان  که  شود  می  مشاهده  شهر 
دانند  می  منطقی  خودشان  که  هایی  قیمت 

اقدام به فروش نان می کنند.
نان  تولید  های  هزینه  بر  عالوه  وی  گفته  به 
دارند  معیشت  هم  نانوایان  تولیدی،  کارگاه  و 
و  هزارتومان   100 کیلو  گوشت  بایستی  و 
 30 ماهی  تن  و  ۲۵هزارتومان  کیلویی  برنج 
هزارتومانی و... خریداری کنند و چگونه با نرخ 
سال 13۹۸ هزینه های سال 1400 را بپردازند؟
نــوروز مقــدم بــا بیــان اینکــه متاســفانه هنــوز 
تصمیمــی بــرای افزایــش قیمــت نــان گرفتــه 
نشــده اســت، گفــت: بــا وجــود اینکــه برخــی 
ــی  ــش قیمت ــل افزای ــه دلی ــا ب ــی ه از نانوای
کــه اعمــال کــرده انــد توســط دســتگاه هــای 
ــاره ای  ــا چ ــوند ام ــی ش ــه م ــی جریم نظارت
ــتند  ــر هس ــت و حاض ــده اس ــا نمان ــرای آنه ب
جریمــه را بپردازنــد ولــی کارگاه را ســرپا نگــه 

ــد. دارن

 

زیتون  روغن  مصرف  سرانه 
خودکفایی  است/  گرم   ۲۰۰

در تولید روغن زیتون شدنی است
عباسی متوسط سرانه مصرف روغن زیتون در 
سال را ۲00 گرم اعالم  کرد و گفت: بنابر آمار 
در برخی سال ها، سرانه مصرف این روغن 1۹0 

تا ۲10 گرم است.
مهدی  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
به  اشاره  با  زیتون  ملی  شورای  رئیس  عباسی 
زیتون  روغن  تولید  در  متعددی  عوامل  اینکه 
دخیل است، اظهار کرد: تولید روغن زیتون به 
تولید و سال  اقتصادی  عواملی همچون توجیه 

آور یا نا آور بستگی دارد.
او با بیان اینکه سال گذشته ۶ هزار تن روغن 
زیتون در کشور تولید شده است، افزود: گرچه 
امکان خودکفایی تولید روغن زیتون در کشور 
مانع  عوامل  برخی  متاسفانه  اما  دارد،  وجود 
. به عنوان مثال  امر می شوند  این  به  دستیابی 
در سال ۹۸، واردات بیش از 11 هزار تن روغن 
با  زیتون  واردات روغن  و در سال ۹۷  پومیس 
با  بود که خوشبختانه  تومان مطرح  ارز 4۲00 
از گروه کاالی  فراوان، روغن زیتون  تالش های 

یک خارج شد.
عباسی متوسط سرانه مصرف روغن زیتون در 
سال را ۲00 گرم اعالم  کرد و گفت: بنابر آمار 
تا  برخی سال ها، سرانه مصرف روغن 1۹0  در 

۲10 گرم است.
این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر پایه 
قیمت هر کیلو روغن زیتون درجه یک  ۸۵ هزار 
تومان است که متاسفانه در برخی فروشگاه ها به 
سبب اختالط با روغن پالم و پومیس با نرخ های 

کمتری عرضه می شود .
در  زیتونی  کیلو کنسرو  قیمت هر  او،  به گفته 
متاسفانه  که  بود  تومان  هزار  فصل 13  ابتدای 
فصل  از  بعد  کشاورزی  کاالهای  دیگر  همانند 
عرضه  بازار  در  باالتری  قیمت هایی  با  برداشت 

اخبار
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می شود.
رئیس شورای ملی زیتون در پایان با اشاره به 
تقلبی  از  اصل  زیتون  روغن  تشخیص  راهکار 
و  چمن  بوی  اصل  زیتون  روغن  کرد:  تصریح 
گوجه فرنگی می دهد و ابتدا تندی و تیزی آن 
گلو را می سوزاند و سپس بعد از چند ثانیه مزه 

آن مطلوب می شود.

 

تعهد  دارای  صادرکنندگان 
ــازه  اج  9۷ ــال  س در  ارزی 

واردات در مقابل صادرات یافتند
تصمیم  از  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
برای  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  گیری 
در  ارزی  تعهد  ایفای  دارای  صادرکنندگان 
سال ۹۷ خبر داد و گفت: صادرکنندگان دارای 
تعهد ارزی در سال ۹۷ اجازه واردات در مقابل 

صادرات یافتند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
حوزه  با  مرتبط  های  چالش  بررسی  در  ایران 
صادرات غیرنفتی در سال 1400 گفت: در سال 
گذشته فراز و فرودهای صادرات بسیار بودند که 
از جمله مهمترین آنها فراز و فرودهای مرتبط با 
تعهدات ارزی است که چالش هایی را برای اکثر 

صادرکنندگان ایجاد کرد.
وی افزود: در ۲۵ تیرماه سال ۹۹ بسته سیاستی 
اینکه  به  توجه  با  ولی  ابالغ شد؛  بانک مرکزی 
نوع رفع تعهد صرفا شامل ارایه ارز نیمایی بود، 
مواجه  اعتراض صادرکنندگان  با  بخشنامه  این 

شد.
افزود:  ایران  تجارت  توسعه  رئیس کل سازمان 
وزارت صمت تالش های زیادی را برای ایجاد 
ایفای  نوع  و  صادراتی  ارز  بازگشت  در  تنوع 
در  که  داد  انجام  صادرکنندگان  ارزی  تعهدات 
مصوبه  صدور  به  منجر  ها  تالش  این  نهایت، 
به  مشهور  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 

دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد   1۷۷ مصوبه 
بود که در آبان ماه سال ۹۹ تصویب و ابالغ شد.

به گفته زادبوم، این مصوبه آرامشی را به فضای 
بر  چراکه  داد؛  ارایه  صادرکنندگان  و  صادرات 
اساس آن می توانند برای سال ۹۹ از روش های 
اینکه  نمایند؛ ضمن  استفاده  ارز  تامین  متنوع 
هر صادرکننده ای که از ابتدای سال ۹۸ تعهد 
داشته باشد، اجازه یافت تا به صورت واردات در 
مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی نماید؛ ضمن 

اینکه واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
مصوبه 1۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در 
به نظر  برای واردکنندگان  بیانیه ای  اول،  نگاه 
صادرکنندگان  وقتی  اینکه  ضمن  رسید،  می 
هم به این ابالغیه نگاه می کنند، ممکن است 
بیشتر آن را وارداتی بدانند؛ به همین دلیل قرار 

شد تا برخی بازنگری ها در آن صورت گیرد.
وی تصریح کرد: در واقع کمیته ماده دو، مصوبه 
تیرماه   ۲۵ سیاستی  بسته  جایگزین  را   1۷۷
بانک مرکزی کرده بود تا بر اساس آن، مقررات 
بین  از  مرکزی  بانک  تیرماه  بخشنامه  پیچیده 
برود؛ اما اشکاالتی در حوزه صادرات و واردات 
در این ابالغیه وجود داشت که قرار شد با نظر 

بخش خصوصی برطرف گردد.
ارزی  اقدام  کمیته  اساس  این  بر  گفت:  زادبوم 
اتاق  سه  حضور  با  تجارت  توسعه  سازمان  در 
بازرگانی تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، 
گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا بسته 1۷۷ 
که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان 
تکمیل  و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد  بود،  داده 

شود.
و  معدن  صنعت،  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
فشرده  جلسات  اساس  این  بر  گفت:  تجارت 
کمیته اقدام ارزی با حضور سه اتاق بازرگانی، 
تعاون و اصناف، سازمان مالیاتی، گمرک و بانک 
بسته  مورد  را در  تا جزئیاتی  آغاز شد  مرکزی 
1۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد 
دهد و تعیین تکلیف گسترده ای در بخش های 

مختلف صادراتی و وارداتی صورت گیرد.
شد  آماده  ای  بسته  بنابراین  داد:  ادامه  زادبوم 
بسته  این  که  شود  ملحق   1۷۷ ابالغیه  به  تا 
تهیه شد،  بازرگانی  اتاق  نظر  با  که  پیشنهادی 
هماهنگی  ستاد  در  بود  قرار  و  داشت  بند   13
در  اما  شود؛  تکلیف  تعیین  دولت  اقتصادی 
اواخر اسفند این بسته به همراه نمایندگانی از 
با  و  مرکزی  بانک  در  دو  ماده  کمیته  عضو   ۵

حضور معاون ارزی بانک مرکزی مورد بررسی 
قرار گرفت.

نماینده  همچنین  جلسه  این  در  افزود:  وی 
و  اقتصاد  وزارت  برنامه،  سازمان  نفت،  وزارت 
وزارت صمت بحث هایی را صورت دادند که در 

نهایت، 13 بند به 14 بند افزایش یافت.
زادبوم گفت: یکی از مهمترین اتفاقات اصالحی 
می  ها  پتروشیمی  که  بود  این  بسته  این 
واردات  برای  خود  صادراتی  ارز  از  خواستند 
نظر  با  که  کنند  استفاده  نیاز  مورد  تجهیزات 

وزارت نفت، محقق شد.
دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  گفت:  زادبوم 
در  ها  گیری  تصمیم  برخی  تا  گرفت  تصمیم 
رابطه با بندهای این بسته پیشنهادی 14 بندی 

را به کمیته ماده دو بسپارد.
وی گفت: بر این اساس قرار شد تا مبنمی بر 
دولت  اقتصادی  مصوبه جلسه ستاد هماهنگی 
یک  ظرف  دو  ماده  کمیته  یکشنبه،  روز  در 
هفته موارد مطروحه را مورد تصمیم گیری قرار 
روز  در  مرکزی  بانک  دلیل  همین  به  که  دهد 
دوشنبه، جلسه ای را برگزار کرد؛ اما به دلیل 
به  جلسه  اقتصاد،  و  وزرای صمت  عدم حضور 

روز شنبه هفته آینده موکول شده است.
ایران گفت:  تجارت  توسعه  رئیس کل سازمان 
کمیته ماده ۲ بندهای پیشنهادی کمیته اقدام 

ارزی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
سال  صادرکنندگان  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
در  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  در   ۹۷
آن،  اساس  بر  که  شده  مصوب  گذشته  روز 
صادرکنندگان سال ۹۷ نیز برای ایفای تعهدات 
خود اجازه واردات داشته باشند؛ یعنی واردات 
دارای  صادرکنندگان  برای  صادرات  مقابل  در 
خواهد  شمرده  مجاز   ۹۷ سال  در  ارزی  تعهد 

شد.
منابع  محدودیت  به  توجه  با  زادبوم،  گفته  به 
ارزی در سال ۹۷ قرار شد تا تامین ارز از محل 
ایفای  حال  هر  به  که  گیرد  صورت  صادرات 
گردید  برقرار  دولت  سوی  از  ارزی  تعهدات 
ارز  بازگشت  به  مکلف  صادرکنندگان  همه  تا 

صادراتی باشند.
صادرکنندگان  برای  شرایط  داشت:  اظهار  وی 
با  به خصوص کسانی که  شرایط سختی است 

کشورهای همسایه کار می کنند.
میز  پشت  ما  که  است  درست  گفت:  زادبوم 
صادرکنندگان  همه  برای  اما  ایم  نشسته 
نزدیک  از  را  مسائل  و  بینیم  می  را  مشکالت 

اخبار
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لمس کرده ایم.
زادبوم گفت: کمیته اقدام ارزی فقط و فقط می 
را تسهیل کند  ارز  بازگشت  خواهد روش های 
و حتی پرونده های تک تک صادرکنندگان را 
مورد بررسی قرار می دهد که این اتفاق مناسبی 

است.

 

ــه روشـــی جــدیــد بــرای  ارائـ
سنجش ساکارز عسل

ــوم و  ــکده علـ ــی دانشـ ــات علمـ ــو هیـ عضـ
فناوری هـــای زیســـتی دانشـــگاه شـــهید 
ـــنجش  ـــد در س ـــی جدی ـــه روش ـــتی از ارائ بهش
ســـاکارز عســـل توســـط محققـــان ایـــن 

ــر داد. ــگاه خبـ دانشـ
بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری صنعـــت غـــذا 
و کشـــاورزی، بـــه نقـــل از دانشـــگاه شـــهید 
ــات  ــو هیـ ــی، عضـ ــر مینایـ ــتی، دکتـ بهشـ
علمـــی دانشـــکده علـــوم و فناوری هـــای 
زیســـتی دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی بـــا 
اعـــالم ایـــن خبـــر، گفـــت: تعییـــن ســـاکارز 
در عســـل یکـــی از مهمتریـــن شـــاخص هایی 
اســـت کـــه در عســـل ســـنجش مـــی شـــود 
ـــی  ـــخص م ـــل مش ـــت عس ـــط آن اصال و توس
ــدگان و  ــن تولیدکننـ ــواره در بیـ ــود. همـ شـ
صادرکننـــدگان عســـل جـــای خالـــی یـــک 
ـــل  ـــاکارز عس ـــری س ـــدازه گی ـــح ان روش صحی
کـــه قابـــل اطمینـــان باشـــد خالـــی بـــوده 

اســـت.
ــهید  ــگاه شـ ــان دانشـ ــه داد: محققـ وی ادامـ
بهشـــتی بـــا درک ایـــن مشـــکل، در حـــدود 
ـــق  ـــن تحقی ـــر روی روش جایگزی ـــال ب ـــه س س
ـــه روش  ـــه ارای ـــق ب ـــت موف ـــد و در نهای کردن
ـــتفاده از  ـــا اس ـــاکارز عســـل ب ـــری س ـــدازه گی ان
ـــه طـــور کمـــی  ـــن روش ب ـــم شـــدند. در ای آنزی
ـــدار ســـاکارز  در عســـل مشـــخص  ـــق مق و دقی
ـــار در  ـــن ب ـــرای اولی ـــن روش ب ـــود. ای ـــی ش م

ـــه  ـــل ارائ ـــاکارز عس ـــنجش س ـــرای س ـــا ب دنی
ـــود. ـــی ش م

ـــی  ـــرل کیف ـــت کنت ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــوان  ــه عنـ ــل بـ ــرد: عسـ ــار کـ ــل اظهـ عسـ
یـــک محصـــول بـــا ارزش طبیعـــی در دنیـــا 
ـــرمایه  ـــاس س ـــن اس ـــود و برای ـــناخته می ش ش
راســـتای  در  ای  گســـترده  گذاری هـــای 
ـــورت  ـــدوداری ص ـــل و کن ـــور عس ـــرورش زنب پ
ـــول  ـــن محص ـــفانه در ای ـــت. متاس ـــه اس گرفت
ــاهده  ــترده ای مشـ ــای گسـ ــا ارزش، تقلبهـ بـ
مـــی شـــود کـــه لـــزوم ارزیابی هـــای دقیـــق 
ـــی آن ضـــروری  ـــرل کیف علمـــی را جهـــت کنت

می کنـــد.
ــوم و  ــکده علـ ــی دانشـ ــات علمـ ــو هیـ عضـ
ــروه  ــزود: »گـ ــتی، افـ ــای زیسـ ــاوری هـ فنـ
بهشـــتی«  عســـل  ســـنجش  پژوهشـــی 
متشـــکل از متخصصـــان رشـــته بیوشـــیمی، 
ــدود  ــوژی حـ ــی و میکروبیولـ ــرده شناسـ گـ
3 ســـال اســـت کـــه بـــر روی محتـــوای 
بیوشـــیمیایی و خـــواص درمانـــی عســـل 
ــه  ــتا بـ ــن راسـ ــد و در ایـ ــق می کننـ تحقیـ
نوآوری هـــای بســـیاری هـــم دســـت یافتـــه 
انـــد. ایـــن گـــروه در حـــال حاضـــر بـــا در 
دســـت داشـــتن تمـــام روش هـــای دقیـــق 
سنجشـــی قـــادر بـــه تعییـــن محتـــوای 
شـــیمیایی، آنزیمـــی، گـــرده و میکروبـــی عســـل 
ـــای عســـل  ـــه ه ـــی نمون ـــوده و خـــواص درمان ب

را نیـــز بخوبـــی مشـــخص می کننـــد.
ـــای  ـــه ویژگی ه ـــاره ب ـــا اش ـــی، ب ـــر مینای دکت
ـــان دانشـــگاه  ـــی محقق ـــاکارز ابداع ســـنجش س
شـــهید بهشـــتی تصریـــح کـــرد: انـــدازه 
گیـــری مقـــدار ســـاکارز بـــه روش آنزیمـــی، 
یـــک روش کامـــال دقیـــق اســـت کـــه 
ـــچ  ـــوده و در هی ـــگاه ب ـــن آزمایش ـــص ای مخت
ـــن  ـــود. ای ـــی ش ـــام نم ـــری انج آزمایشـــگاه دیگ
ـــیدی  ـــز اس ـــط هیدرولی ـــنجش توس روش از س
ســـاکارز کـــه در بســـیاری از آزمایشـــگاه 
ــر و  ــیار دقیق تـ ــرد بسـ ــام می گیـ ــا انجـ هـ

ســـاده تر اســـت.
ـــل  ـــاکارز در عس ـــدار س ـــرد: مق ـــح ک وی تصری
ـــت.  ـــد اس ـــر از ۵ درص ـــوال کمت ـــوب معم مرغ
البتـــه مقـــدار ســـاکارز بســـتگی بـــه نـــوع 
محـــل و گیاهـــی دارد کـــه زنبـــور از آن 
تغذیـــه کـــرده اســـت. مثـــال عســـل ُکنـــار 
ـــد(  ـــش از ۵ درص ـــاکارز )بی ـــاالی س ـــد ب درص
ـــاکارز  ـــی از س ـــد پایین ـــی درص ـــل وحش و عس

ـــد  ـــی درص ـــد(. از طرف ـــر از 1 درص دارد ) کمت
ـــد  ـــده آن باش ـــان دهن ـــد نش ـــاکارز می توان س
ـــرده اســـت  ـــه ک ـــور از شـــهد تغذی ـــا زنب ـــه آی ک
ـــرای  ـــاخصی ب ـــود ش ـــن خ ـــه ای ـــکر ک ـــا از ش ی
ـــودن عســـل اســـت. ـــی ب ـــر تقلب ـــا غی ـــی ی تقلب
بر اسـاس اعالم دانشـگاه شـهید بهشـتی، دکتر 
مینایـی خاطرنشـان کـرد: در ایـن آزمایشـگاه 
مقـدار سـاکارز عسـل بـه روش آنزیمـی انـدازه 
گیـری می شـود کـه بسـیار دقیق تـر از روش 
هیدرولیـز اسـید اسـت. ایـن تکنیـک توسـط 
محققان دانشـگاه شـهید بهشـتی آموزش داده 
مـی شـود، عالقمنـدان بـرای کسـب اطالعـات 
بیشـتر می تواننـد با شـماره هـای ۲۹۹0۵۹1۶ 

و ۲۹۹0۵۹۲۷ تمـاس بگیرنـد.

 

در  پروبیوتیـک  دوغ  تاثیـر   
مهـار باکتری های پوسـیدگی 

دندان
یافته هـــای یـــک مطالعـــه آزمایشـــگاهی 
نشـــان داد کـــه دوغ پروبیوتیـــک بیشـــتر 
باکتری هـــای  می توانـــد  معمولـــی  دوغ  از 
ــد. ــار کنـ ــدان را مهـ ــیدگی دنـ عامـــل پوسـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، بررســـی ها نشـــان داده 
ـــیدگی  ـــاد پوس ـــا در ایج ـــه باکتری ه ـــت ک اس
ــش  ــد و  کاهـ ــم دارنـ ــی مهـ ــا نقشـ دندان هـ
تعـــداد میکروارگانیســـم های دهانـــی ســـبب 

ــود. ــا می شـ ــیدگی دندان هـ ــش پوسـ کاهـ
ــای  ــتفاده از باکتری هـ ــی و اسـ باکتری درمانـ
ـــرای درمـــان  پروبیوتیـــک؛ روشـــی اســـت کـــه ب
عفونت هـــای ناشـــی از میکروارگانیســـم ها 
پروبیوتیک هـــا؛  می شـــود.  اســـتفاده 
باکتری هـــای زنـــده ای هســـتند کـــه بـــا 
ــدن،  ــل بـ ــی داخـ ــادل میکروبـ ــود تعـ بهبـ
می تواننـــد بـــر روی ســـالمت موثـــر باشـــند.

بـــا توجـــه بـــه شـــیوع بـــاالی پوســـیدگی 
مـــورد  در  اطالعـــات  کمبـــود  و  دنـــدان 

اخبار
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تاثیـــر محصـــوالت حـــاوی پروبیوتیـــک بـــر 
ســـالمت دهـــان و دنـــدان، پژوهشـــگران بـــا 
انجـــام یـــک مطالعـــه آزمایشـــگاهی تاثیـــر 
ـــار  ـــی را در مه ـــک و دوغ معمول دوغ پروبیوتی
باکتری هـــای اســـترپتوکوکوس موتانـــس و 
ـــی  ـــش مهم ـــه نق ـــس )ک ـــوس فکالی انتروکوک
ــی  ــد(، بررسـ ــا دارنـ ــیدگی دندان هـ در پوسـ

کردنـــد.
بـــرای انجـــام ایـــن مطالعـــه در آزمایشـــگاه، 
بـــه  را  معمولـــی  دوغ  و  پروبیوتیـــک  دوغ 
محیـــط کشـــت باکتری هـــا اضافـــه کردنـــد. 
ـــد  ـــی رش ـــت بازندارندگ ـــل غلظ ـــپس حداق س
ـــا  ـــر آن ه ـــی اث ـــک و معمول ـــای پروبیوتی دوغ ه

ــد. ــه کردنـ ــا را مقایسـ ــد باکتری هـ در رشـ
ــه  ــان داد کـ ــه نشـ ــن مطالعـ ــای ایـ یافته هـ
ـــد در دوغ  ـــی از رش ـــت بازندارنگ ـــل غلظ حداق
معمولـــی بیشـــتر از دوغ پروبیوتیـــک بـــود و 
ــی  ــر از دوغ معمولـ ــک بیش تـ دوغ پروبیوتیـ
ــد. ــار کنـ ــا را مهـ ــن باکتری هـ ــت ایـ توانسـ
ــد  ــدم رشـ ــه عـ ــر هالـ ــی قطـ ــی بررسـ ولـ
ـــن دو  ـــه ای ـــود ک ـــن ب ـــی از ای ـــا حاک باکتری ه
ـــا،  ـــد باکتری ه ـــدم رش ـــه ع ـــورد هال دوغ در م

ـــد. ـــی ندارن تفاوت
پژوهشـــگران ایـــن مطالعـــه بـــر اســـاس 
ــد:  ــده می گوینـ ــت آمـ ــه دسـ ــای بـ یافته هـ
اثـــر ضـــد اســـترپتوکوکوس موتانـــس و 
ــک از  ــس دوغ پروبیونیـ ــوس فکالیـ انتروکوکـ

ــت. ــتر اسـ ــی بیشـ دوغ معمولـ
ــی دوغ  ــد: جایگزینـ ــان معتقدنـ ــن محققـ ایـ
و  بهداشـــت  بـــه  می توانـــد  پروبیوتیـــک 
ــد.  ــک کنـ ــدان کمـ ــان و دنـ ــالمت دهـ سـ
نـــوع  مصـــرف  می تـــوان  همچنیـــن 
پروبیوتیـــک دوغ را بـــرای بیمـــاران بـــا 
افـــراد  پوســـیدگی،  بـــاالی  ریســـک های 
ــرادی  ــا افـ ــی یـ ــای ارتودنسـ دارای براکت هـ
ـــل  ـــت کام ـــه رعای ـــادر ب ـــی ق ـــر علت ـــه ه ـــه ب ک
بهداشـــت دهانـــی نیســـتند، توصیـــه کـــرد.
بـــرای انجـــام ایـــن پژوهـــش، آرزو ریانـــی؛ 
پژوهشـــگر گـــروه آسیب شناســـی دهـــان، 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــورت دانشـ فـــک و صـ
قـــم، محمـــد آهنجـــان و حمیدرضـــا گلـــی؛ 
میکروب شناســـی  گـــروه  پژوهشـــگران 
ـــر  ـــدران، نیلوف ـــکی مازن ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
مریـــم  و  دندان پزشـــک  فـــرد؛  نـــادری 
زمـــان زاده؛ پژوهشـــگر گـــروه آسیب شناســـی 
ــوم  ــگاه علـ ــورت دانشـ ــک و صـ ــان، فـ دهـ

ــتند. ــارکت داشـ ــدران، مشـ ــکی مازنـ پزشـ
ـــه  ـــورت مقال ـــه ص ـــه ب ـــن مطالع ـــای ای یافته ه
ــه  ــوان »مقایسـ ــا عنـ ــی بـ ــی پژوهشـ علمـ
تاثیـــر دوغ پروبیوتیـــک و معمولـــی بـــر روی 
ــک  ــی، یـ ــایع دهانـ ــم شـ دو میکروارگانیسـ
مطالعـــه آزمایشـــگاهی« در مجلـــه دانشـــگاه 
ــده  ــر شـ ــدران منتشـ ــکی مازنـ ــوم پزشـ علـ

اســـت.

 

صـــادر  زعفـــران  و  پســـته 
نکنید!

ایـــران  بازرگانـــی  اتـــاق  ســـابق  عضـــو 
ــی  ــوان ایرانـ ــدگان جـ ــد، صادرکننـ می گویـ
از  دقیـــق  عـــدم شـــناخت  دلیـــل  بـــه 
زیان هـــای  دچـــار  منطقـــه  بازارهـــای 

می شـــوند. هنگفـــت 
ـــار  ـــور اظه ـــدی علیپ ـــنا؛ مه ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــر  ـــد دیگ ـــز مانن ـــادرات نی ـــوع ص ـــرد: موض ک
حوزه هـــای اقتصـــادی، موضوعـــی تخصصـــی 
ــق از  ــناخت دقیـ ــه شـ ــاز بـ ــه نیـ ــت کـ اسـ
شـــرایط بـــازار و مدیریـــت شـــرایط دارد. 
در صورتـــی کـــه فـــرد یـــا افـــرادی بـــدون 
ــه  ــا بـ ــق از بازارهـ ــناخت دقیـ ــتن شـ داشـ
ـــودی  ـــا س ـــه تنه ـــد، ن ـــه ورود کنن ـــن عرص ای
ــا  ــان نخواهـــد شـــد کـــه حتـــی بـ نصیبشـ

ضررهـــای جـــدی مواجـــه می شـــوند.
ـــای  ـــان فعـــاالن نوپ ـــان اینکـــه در می ـــا بی وی ب
ـــه  ـــه ب ـــود دارد ک ـــور وج ـــن تص ـــادی ای اقتص
ـــته،  ـــد پس ـــی مانن ـــد کاالهای ـــی می توانن راحت
زعفـــران یـــا فـــرش صـــادر کننـــد، توضیـــح 
ـــادی  ـــراد زی ـــته اف ـــال های گذش ـــا در س داد: م
ــه در  ــور کـ ــن تصـ ــا ایـ ــه بـ ــم کـ را دیده ایـ
ـــواره  ـــارس، هم ـــج ف ـــیه خلی ـــورهای حاش کش
ــی  ــنتی ایرانـ ــوالت سـ ــن محصـ ــرای ایـ بـ
ـــی و  ـــکل چمدان ـــه ش ـــود دارد، ب ـــتری وج مش
ـــد  ـــران می آورن ـــود زعف ـــا خ ـــال ب ـــدود مث مح

ـــتند. ـــروش آن هس ـــال ف ـــه دنب و ب
ــی  ــه داد: وقتـ ــادی ادامـ ــال اقتصـ ــن فعـ ایـ
ـــه  ـــدام ب ـــتوانه ای اق ـــچ پش ـــدون هی ـــردی ب ف
می شـــود  مجبـــور  می کنـــد،  صـــادرات 
ـــه  ـــنتی و ب ـــای س ـــود را در بازاره ـــول خ محص
ـــن  ـــد. در ای ـــرض کن ـــرد ع ـــه ف ـــرد ب ـــکل ف ش
ـــد  ـــی دارن ـــندگان فراوان ـــراد فروش ـــا، اف بازاره
ـــود،  ـــتر می ش ـــا بیش ـــه از تقاض ـــی عرض و وقت
ــوند  ــور می شـ ــراد مجبـ ــن افـ ــت ایـ در نهایـ
ـــند  ـــت بفروش ـــف قیم ـــه نص ـــود را ب کاالی خ
ــا باقـــی  ــرای آنهـ ــزی بـ ــان، چیـ ــز زیـ و جـ

نمی مانـــد.
علیپور با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری و برنامه 
محصوالت  صادرات  نخست  گام  تیمی،  ریزی 
می رود،  به شمار  منطقه  بازارهای  در  غیرنفتی 
بیان کرد: صادرکنندگان کوچک در ابتدای کار 
خود باید با شراکت و تجمیع سرمایه، در ابتدا 
افزایش دهند و سپس شرایط  را  میزان عرضه 
مالی را فراهم کنند که از شرکت های مشاوره ای 
فعال در بازارهای صادراتی منطقه استفاده کرده 
عرضه  مشخص  قیمتی  با  را  خود  محصول  و 
کنند. در غیر این صورت اگر به سمت صادرات 
مانند زعفران، پسته و فرش  محصوالت سنتی 

نروند از نظر اقتصادی منطقی تر خواهد بود.
ایرانی ظرفیت  وی خاطرنشان کرد: محصوالت 
دارند  منطقه  بازارهای  در  توجهی  قابل  بالقوه 
و با وجود فشارها، هنوز ما شانس باالیی برای 
به  رسیدن  برای  داریم.  صادراتی  ارقام  افزایش 
بازار  به  کاال  یک  انتقال  صرف  اما  اهداف  این 
فروش  برای  سنتی  تالش  و  منطقه  کشورهای 
وجود  جمعی  فکر  یک  اگر  نیست.  کافی  آن 
نداشته باشد، مطالعات کافی بر روی بازار هدف 
صورت نگیرد و توجه دقیقی به منحنی عرضه 
و تقاضا نشود، خطر آنکه صادرکنندگان جوان 
تمام سرمایه خود را به راحتی از دست بدهند، 

وجود خواهد داشت.
برآوردهای  اساس  بر  گزارش،  این  اساس  بر 
صورت گرفته از وضعیت تجارت خارجی ایران، 
غیر  صادرات  از  مهمی  بخش  چین،  از  جدای 
انجام  منطقه  و  همسایه  کشورهای  به  نفتی 
شده است. عراق، امارات متحده عربی و ترکیه 
ایرانی در منطقه  اصلی ترین مشتریان کاالهای 
محصوالت  فروش  هرچند  می روند،  شمار  به 
خلیج  حاشیه  کشورهای  به  ایران  کشاورزی 
ایرانی  از سوی صادرکنندگان  فارس، همچنان 

ادامه دارد.

اخبار
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ـــژن  ـــش بی ـــی پخ ـــن الملل ـــرکت بی ـــایت 14 ش ـــه س ـــن افتتاحی آیی
همزمـــان بـــا عیـــد ســـعید مبعـــث رســـول اکـــرم )ص( برگـــزار 

گردیـــد.
ـــایت  ـــه س ـــن افتتاحی ـــذا، آیی ـــت غ ـــی و صنع ـــزارش کارآفرین ـــه گ ب
14 شـــرکت بیـــن المللـــی پخـــش بیـــژن همزمـــان بـــا مبعـــث 
ـــس  ـــی رئی ـــداهلل صادق ـــدس ی ـــور مهن ـــا حض ـــرم )ص( ب ـــول اک رس
ســـازمان صنعـــت ، معـــدن و تجـــارت اســـتان تهـــران و دکتـــر عبـــاس 
ـــزار  ـــیما برگ ـــدا و س ـــازمان ص ـــی س ـــر کل بازرگان ـــر مدی ـــدوی مه مه

ـــد. گردی
ـــی، رئیـــس  ـــداهلل صادق ـــا حضـــور مهنـــدس ی ـــه ب ـــن مراســـم ک در ای
ـــاس  ـــر عب ـــران و دکت ـــدن و تجـــارت اســـتان ته ســـازمان صنعـــت ،مع
ـــزار  ـــیما برگ ـــدا و س ـــازمان ص ـــی س ـــاون بازرگان ـــر مع ـــدوی مه مه
ـــن  ـــروه بی ـــره گ ـــت مدی ـــس هیئ ـــی زاده، رئی ـــین مصطف ـــد، حس ش
الملـــل بیـــژن ضمـــن تقدیـــر از مدیـــران ارشـــد و پرســـنل ایـــن 
ـــاح ســـایتهای  ـــوان داشـــت کـــه افتخـــارات و همچنیـــن افتت گـــروه عن
ـــا  ـــه ب ـــالش و پشـــتکار آنهاســـت ک ـــون ت ـــروه را مره ـــن گ ـــف ای مختل

ـــت. ـــده اس ـــت آم ـــه دس ـــی ب ـــاد و همدل اتح

رئیس هیئت مدیره گروه بین الملل بیژن  
در مراسم افتتاحیه سایت 14 شرکت بین 

المللی پخش بیژن:
بــه زودی شــاهد 
ــوالت  ــعه وتح توس
بزرگــی در ایــن 
ــم بود ــروه خواهی گ

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اردیبهشت ماه 1400      شماره 31 دوره جدید )136(      
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ـــروه  ـــن گ ـــالش ای ـــام ت ـــزود : تم ـــی زاده اف مصطف
ـــود  ـــد ب ـــژن خواه ـــرای بی ـــوب ب ـــات خ ـــه اتفاق ادام
ــاح  ــزرگ و افتتـ ــات بـ ــاهد اتفاقـ ــه زودی شـ و بـ
ســـایت هـــای اصفهـــان و کرمانشـــاه تـــا پایـــان 
ــم  ــد را خواهـ ــود و ایـــن نویـ ــم بـ ــال خواهیـ سـ
داد تـــا شـــهریور ســـال 1400 بیـــژن در سراســـر 

کشـــور حضـــور قـــوی خواهـــد داشـــت  .
 ایـــن کارآفریـــن برجســـته کشـــور ادامـــه داد : 
ـــر خـــدا  ســـرعت توســـعه  ـــوکل ب ـــا ت ســـال آینـــده ب
بیـــژن ده برابـــر خواهـــد شـــد ، وی ضمـــن نقـــد 
ـــرای بخـــش خصوصـــی  ـــا گیـــر ب قوانیـــن دســـت و پ
و تولیـــد کشـــور گفـــت : وقتـــی ایـــن مســـائل را 
ـــور  ـــد کش ـــت از تولی ـــدم حمای ـــم و از ع ـــی بین م
ـــم در  ـــات همکاران ـــه زحم ـــوم ، ب ـــی ش ـــد م ـــا امی ن
ـــرم  ـــی نگ ـــش م ـــد و پخ ـــط تولی ـــه در خ ـــژن چ بی
، خســـتگی و نـــا امیـــدی از بیـــن مـــی رود و بـــا 
انـــرژی مضاعـــف و انگیـــزه بیشـــتری در جهـــت 
اهـــداف گـــروه و توســـعه تولیـــد و صـــادرات گام 

بـــر مـــی دارم.
ــت،  ــازمان صنعـ ــی ، رئیـــس سـ ــداهلل صادقـ یـ
معـــدن و تجـــارت اســـتان تهـــران نیـــز در ایـــن 
مراســـم ضمـــن تقدیـــر از حرکـــت گـــروه بیـــن 
ـــالی  ـــد در س ـــش تولی ـــق جه ـــژن و تحق ـــل بی المل
ــه  ــای ظالمانـ ــم هـ ــا و تحریـ ــاهد کرونـ ــه شـ کـ
در کشـــورمان بودیـــم گفـــت: در ســـال جـــاری 
در اســـتان تهـــران ۶0 هـــزار شـــغل مختلـــف در 
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت ایجـــاد شـــده کـــه 
ـــن  ـــروه بی ـــر در گ ـــش از 1۵000 نف ـــتخدام بی اس
ـــت  ـــک حرک ـــهریور 1400 ی ـــا ش ـــژن ت ـــل بی المل
بـــزرگ درزمینـــه اشـــتغالزایی جوانـــان کشـــور 

محســـوب مـــی شـــود.
ــارد  ــزار میلیـ ــش از ۶ هـ ــزود: بیـ ــی افـ صادقـ
ـــه  ـــذاری در دهـــه فجـــر در زمین ـــان ســـرمایه گ توم
ــرداری  ــره بـ ــه بهـ ــران بـ ــتان تهـ ــد در اسـ تولیـ
رســـید و تـــا پایـــان ســـال هـــم حداقـــل هـــزار 
ــه  ــد کـ ــه مـــی رسـ ــه نتیجـ ــر بـ ــارد دیگـ میلیـ
ـــدگان  ـــه تولیدکنن ـــت ک ـــن اس ـــده ای ـــان دهن نش
کشـــورمان علـــی الرغـــم تمـــام محدودیـــت هـــا 

تـــالش خوبـــی دارنـــد.
ـــه  ـــدی ک ـــن بازدی ـــزود: ضم ـــان اف ـــی در پای صادق
ـــک  ـــرکت را ی ـــن ش ـــتم ، ای ـــژن داش ـــرکت بی از ش
شـــرکت منظـــم کـــه بـــا برنامـــه کار مـــی کنـــد 
، یافتـــم کـــه یقینـــا پرســـنلش بـــه آن افتخـــار 

خواهنـــد کـــرد .
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سیدجمشید میرسلیمی گفت: مهمترین اصل بهره 
برداری بهینه از مراکز تولیدی داشتن برنامه است. 
برنامه ای که اول سال مطالعه و محاسبه می شود و در 
طی یکسال به عنوان نقشه راه در پیشروی مدیران قرار 

می گیرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مدیرعامل شرکت 
فرآورده های روغنی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ما 
مبنی بر اینکه؛ “ثبات نرخ ارز در کشور چه تاثیری بر تولید 
و اقتصاد دارد؟ و راهکار و پیشنهاد جنابعالی برای حفظ 
ثبات اقتصادی چیست؟” گفت: نبض تپنده هر کشوری 
پول ملی آن کشور است که نیروی محرک در همه ابعاد 
مادی و معنوی و حیات ملّت در آن است. هرگاه که 
ارزش پول ملی در مقابل پول سایر ملل باال می رود رونق 
اقتصادی از درون جامعه جوانه می زند و همچون نهالی 
سرسبز رشد می کند و تبدیل به درختی تنومند می گردد 
و آنگاه که پول در مقابل پول سایر کشورها نزول قیمت 
و کاهش ارزش پیدا می کند نهال اقتصاد به زردی می 

گراید و رفته رفته نهیف می گردد و می خشکد.
مهندس سیدجمشید میرسلیمی افزود: در کشورهایی 
که تامین منابع پولی اش صادرات کاالی خاص مانند نفت 
می باشد که قیمت جهانی دارد و ناگزیر تابع سیاست 
های آن می باشد اگر نتواند بر مبنای برنامه بودجه اش 
کاالی خود را صادر کند ناچار در وهله اول از ذخایر خود 
برداشت می کند و سپس به چالش های عمیق کسری 

بودجه دچار می گردد.
وی بیان داشت: در کشورهایی که بر اثر مخاصمه 
های سیاسی یا نظامی به تحریم اقتصادی وا داشته می 
شوند کاری بسی سخت ترو پیچیده تردر پیش رو دارند 
و باید اتاق فکر فعال شبانه روزی طراحی و راه حل های 
گوناگون را در این برهه حساس با مشارکت اندیشمندان 
و صاحب نظران تشکیل بدهد و در صدد چاره جویی در 
مصاف با این جنگ اقتصادی برآید تا مبادا قدرت پول 

خارجی آنقدر به اوج برسد که پول ملی را ببلعد.
این کارآفرین برجسته کشور در پاسخ به این پرسش که 

ثبات نرخ ارز در کشور چه تاثیری بر تولید و اقتصاد دارد؟ 
گفت: در یک توضیح مختصر می توان چنین بیان داشت 
که تثبیت نرخ ارز یعنی زمین گیر کردن دشمن در اولین 
خاکریز و جلوگیری از پیشروی او در خاکریزهای داخل 
مرز، یا به عبارتی مصون نگه داشتن نبض اقتصاد از تپش 

های فزاینده و سالمت نگه داشتن سایر اعضاء.
میرسلیمی در ادامه گفت: اگر قیمت ارز تثبیت باشد 
راهکارهای کنترل تثبیت سایر اقالم و کاالها با محاسبات 
پول ملی کاری چندان سخت به نظر نمی آید ولی آنگاه 
که ارز نوسان پیدا می کند همه کاالها تحت تاثیر قرار 

می گیرد.
مدیرعامل شرکت فریکو افزود: به عنوان مثال یک 
راننده که با افزابش نرخ ارز کرایه اش را افزایش می دهد 
و دلیلش را جویا می شوید پاسخ می دهد من این کتانی 
را که پوشیدم سال گذشته ۱۰۰ تومان بود ولی امسال 
۷۰۰ تومان خریدم یعنی ۶۰۰ تومان افزابش بها بر من 
تحمیل شده است و اگر از فروشگاه یا فروشندگان کتانی 
بپرسید خواهند گفت من پارسال برای خرید کاال با ارز 
۸هزار تومانی خریدم ولی امسال با ارز ۲۵هزار تومانی و در 
همه کاالها به طور زنجیره ای این موضوع صدق می کند.

وی مهمترین اصل بهره برداری بهینه از مراکز تولیدی 
را داشتن برنامه دانست و گفت: برنامه ای که اول سال 
مطالعه و محاسبه می شود و در طی یکسال به عنوان 

نقشه راه در پیشروی مدیران قرار می گیرد.
میرسلیمی در ادامه افزود: در این برنامه لزوم محاسبه 
قیمت تمام شده امری ضروری است و بر پایه آن برنامه 
سالیانه تدوین می گردد ولی متاسفانه یکی از معضالت 
عدم تثبیت ارز عقیم کردن مدیریت در اجرای برنامه است 
وقتی که بعضی کاالها شش الی هشت بار در سال افزایش 
قیمت بی رویه پیدا می کند چگونه می توان برنامه ریزی 

تولید نمود که نوسانات غیرقابل پیش بینی است.
وی دستاوردهای عملی شدن تثبیت نرخ ارز در جامعه 
را فرصت و اطمینان کافی جهت برنامه ریزی تولید و 
اجرای آن، کاهش استرس در جامعه، حذف مشاغل 

کاذب، تثبیت قیمت کاال در جامعه، تسهیل در صادرات 
کاال، امکان حرکت در انجام رونق تولیدی، اطمینان در 
پرداخت تعهدات مالی برشمرد و گفت: موارد فوق کلیات 
بعضی از گره های اقتصادی است که با تثبیت ارز گشوده 

می گردد.
مهندس سیدجمشید میرسلیمی راهکار و پیشنهاد 
برای حفظ ثبات اقتصادی را اینگونه بیان کرد و گفت: 
در فرآیند یک جامعه برای جلوگیری از رکود اقتصادی 
راهکارهای متنوع و گوناگون وجود دارد که با تدابیر 
حاکمان و سیاستمداران و دولتمردان به کنترل اقتصاد 

لجام گسسته می پردازند.
وی در ادامه گفت: اّما گاهی تصمیمات متخذه در آن 
سطح بلند پایه هم تاثیر مثبتی دربرندارد و چالش های 
عمیقی در مسیر اقتصاد بیمارگونه ایجاد می نماید که 
نیازمند بازنگری می باشد. ولی به نظر من می بایست 
تاکتیک مبارزه را به نوعی تغییر داد که به جای جنگ رو 
در رو، حفره های ایجاد شده را پر کرد و به تعبیری دشمن 
را دور زد وگرنه با راهکارهای موجود که سالهای مدیدی 
با آن دست به گریبانیم چیزی جزء نهیف شدن اقتصاد و 

نارضایتی اقشار مختلف عاید نشده است.
مدیرعامل برند روغن نینا گفت: خالصه آنچه که به 
نظر اینجانب می تواند کارساز باشد عبارتند از:عزم راسخ 
و جدی جهت تشکیل اتاق فکر، عزم جدی در خصوص 
برخورد قضایی با خاطیان و سوءاستفاده کنندگان، ایجاد 
هسته عالی ارزیابی اولویت بندی سرفصل هزینه ها در 
بودجه کشور، بازاریابی و اشتغال یابی نیروی کار در 
جهان و اعزام نیروی فنی و ساده، توقف موقت پروژه های 
اجرایی در تمامی زمینه ها به غیر از نظامی و بهداشتی، 
حذف بودجه سازمان های تشریفاتی و تبلیغاتی و امثالهم.

ـــان عنـــوان کـــرد: امیـــد اســـت  میرســـلیمی در پای
ـــار مســـیر  ـــر ب ـــای پ ـــاب و ذهـــن ه ـــای ن اندیشـــه ه
گـــره خـــورده اقتصـــاد را بگشـــایند و نســـیم آرام 
بخـــش ارزانـــی بـــر جســـم و روح ملـــت عزیـــز 

بدمـــد.

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران : 

یزی به منظور  وم برنامه ر لز
بهره برداری بهینه از مراکز تولیدی

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اردیبهشت ماه 1400      شماره 31 دوره جدید )136(      
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ــن  ــا ممتازتری ــری گفــت: م ــز جهانگی پروی
امتیــازات منطقــه ای را در بطــن خــود 
داریــم و بــه دلیــل بــی توجهــی بــه اقتصــاد 
ــت داده و  ــا را از دس ــه آنه ــود هم ــی خ مل

خواهیــم داد.
ــذا،  ــت غ ــی و صنع ــزارش کارآفرین ــه گ ب
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن  مــواد افزودنی 
صنایــع غذایــی در پاســخ بــه ســوال خبرنگار 
ــرخ ارز در  ــات ن ــه؛ “ثب ــر اینک ــی ب ــا مبن م
کشــور چه تاثیری بــر تولیــد و اقتصــاد دارد؟ 
و راهــکار و پیشــنهاد جنابعالــی بــرای حفــظ ثبات اقتصــادی چیســت؟” گفــت: اصوالً 
ــه کــه مشــاهده مــی شــود ایجــاد ثبــات در اقتصــاد مســتلزم ایجــاد بســتر  همانگون
امــن و ثابــت مــی باشــد کــه ایــن امــر خــود در گــروه شــاخصهای اقتصــادی اســت و 
مهمتریــن ایــن شــاخص پــول ملــی هــر کشــوری مــی باشــد. علــت تــاش کشــورها 

بــرای حفــظ ارزش پــول ملیشــان نشــان از ایــن مهــم مــی گیــرد.
دکتــر جهانگیــری ادامــه داد: متاســفانه در کشــور مــا ایــن مســاله در طول۴٠ ســال 
گذشــته بــه هیــچ عنــوان مــورد توجــه نبــوده اســت بطوریکــه شــاهدیم ارزش پــول 

ملــی مــا بشــدت ســقوط پیــدا کــرده اســت.
وی گفــت: ایــن ســقوط عمــًا ســقوط آزاد بوده اســت، زیــرا کــه کاهــش ارزش پول 
ملــی بــه بیــش از ٣۵٠٠ برابــر خــود نشــان از ســقوط اقتصــاد مــا دارد. ایــن ســقوط 

غیــر قابــل انتظــار ســبب عــدم پیشــرفت کشــورمان در بخشــهای مختلــف گردیــد.
رئیــس هیئــت مدیــره گــروه صنعتــی پــارس اســتا خاطــر نشــان کــرد: متاســفانه 
در یــک مقایســه بــا حداقــل کشــورهای همجــوار مشــاهده مــی کنیــم کــه نــه تنهــا 

ــه قهقــرا نیــز رفتــه ایــم. پیشــرفتی نداشــته ایــم بلکــه حتــی ب
ــا  ــود و االن کج ــا ب ــاب کج ــل انق ــا در اوای ــته م ــاد گذش ــت: اقتص ــان داش وی بی
ــردی  ــه گ ــه زبال ــا را ب ــردم م ــد ناشــی از فروپاشــی اقتصــادی م ــدم رش هســتیم. ع

ــت. ــانیده اس کش
ــم آن  ــل مه ــه از دالی ــادی ک ــات اقتص ــود ثب ــدم وج ــت: ع ــری گف ــر جهانگی دکت
ــه ســمت تعطیلــی  نوســانات ارزی اســت ثروتهــای ملــی ) تولیــدات کشــور( مــا را ب
ــروزه  ــور ام ــاد کش ــه، اقتص ــرخ ارز و در نتیج ــات در ن ــدان ثب ــت. فق ــوق داده اس س
ــرای مــا فراهــم نمــوده اســت کــه نتیجــه تاســف  ناامنــی اجتماعــی و اقتصــادی را ب
بــار آن فــرار ســرمایه و تفکــر نیروهــای جــوان از کشــور اســت کــه بــه راحتــی قابــل 

ــود. ــد ب ــران نخواه جب
وی در ادامــه افــزود: مــا ممتازتریــن امتیــازات منطقــه ای را در بطــن خــود داریــم و 
بــه دلیــل بــی توجهــی بــه اقتصــاد ملــی خــود همــه آنهــا را از دســت داده و خواهیــم 

داد.
ــی بایســت  ــزرگ م ــت ب ــن مصیب ــی از ای ــرای رهای ــت: ب ــان گف ــری در پای جهانگی
بــه برنامــه هــای اقتصــادی کشــورمان توجــه بیشــتری مبــذول بداریــم و بــا تثبیــت 
ــرخ ارز  ــتر ن ــاش بیش ــع از فروپ ــرخ ارز مان ــات ن ــه ثب ــادی و در نتیج ــت اقتص وضعی

ــم. بگردی

ــب  ــوری نسـ ــی اهلل نـ نبـ
بـــا انتقـــاد از عملکـــرد 
ـــش  ـــت و افزای اقتصـــادی دول
بـــی رویـــه نـــرخ ارز از 
ــد و  ــخت تولیـ ــرایط سـ شـ
ــن  ــور در ایـ ــادرات کشـ صـ

شـــرایط گفـــت.
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی 
ـــل  ـــذا، مدیرعام ـــت غ و صنع
ـــی ســـمیرا در پاســـخ  ماکارون
ــا  ــگار مـ ــوال خبرنـ ــه سـ بـ

مبنـــی بر“ثبـــات نـــرخ ارز در کشـــور چـــه تاثیـــری بـــر تولیـــد و 
ـــات  ـــظ ثب ـــرای حف ـــی ب ـــنهاد جنابعال ـــکار و پیش ـــاد دارد؟ راه اقتص
ـــرمایه  ـــوری س ـــر کش ـــاد ه ـــه اقتص ـــت: پای ـــت؟” گف ـــادی چیس اقتص
ـــدن  ـــادی و گردان ـــگاه اقتص ـــاد بن ـــت. ایج ـــور اس ـــی آن کش و نقدینگ
ایـــن بنـــگاه هـــا نیـــاز بـــه پـــول دارد،پـــس ســـرمایه اســـت کـــه 

ـــود. ـــی ش ـــاد م ـــدن اقتص ـــکوفا ش ـــی و ش ـــث پویای باع
ـــادی  ـــگ اقتص ـــود جن ـــا وج ـــال ب ـــزود: ح ـــب اف ـــوری نس ـــی اهلل ن نب
موجـــود، دولـــت نتوانســـته کاری انجـــام دهـــد و حتـــی بعضـــی 
از مســـئولین در مصاحبـــه هـــای خـــود عنـــوان کـــرده انـــد کـــه 

خودمـــان نـــرخ ارز را افزایـــش داده ایـــم.
وی ادامـــه داد: تولیدکننـــده ای کـــه کاالی تولیـــدی خـــود را صـــادر 
ـــد ارزی  ـــت تعه ـــه دول ـــد ب ـــن بای ـــر ت ـــه ازای ه ـــد ۳۵۰ دالر ب ـــی کن م
ـــد آن را  ـــد بای ـــده بفروش ـــن ش ـــت تعیی ـــر از قیم ـــر کمت ـــد و اگ بده
نیـــز مشـــخص کنـــد و بیشـــتر از آن قیمـــت هـــم کـــه متاســـفانه 
ـــزی  ـــک مرک ـــه بان ـــه خزان ـــن ارز ب ـــن ای ـــت، بنابرای ـــود فروخ ـــی ش نم

ـــود. ـــی ش ـــل م منتق
ـــه  ـــرای چ ـــن ارز ب ـــت: ای ـــه گف ـــا در ادام ـــرکت مانت ـــل ش مدیرعام
ـــی شـــود؟  ـــتفاده م ـــرای واردات اس ـــا ب ـــی شـــود؟ آی ـــتفاده م کاری اس

ـــت. ـــت اس ـــت دول ارز دس
ـــد  ـــر بخواه ـــم اگ ـــده ه ـــد کنن ـــت: تولی ـــان داش ـــب بی ـــوری نس ن
ـــه  ـــا ب ـــرد ی ـــه ای وارد ک ـــود قطع ـــی ش ـــا نم ـــد، ی ـــه ای وارد کن قطع
ســـختی مـــی توانیـــم از اروپـــا قطعـــه ای وارد کنیـــم و بـــا ایـــن 
نوســـان نـــرخ ارز نمـــی توانیـــم قـــراردادی ببندیـــم و پولـــی بـــه 
ـــی  ـــم نم ـــی در آب متالط ـــه عبارت ـــم ب ـــز کنی ـــراف واری ـــاب ص حس

ـــرد. ـــنا ک ـــوب ش ـــود خ ش
ـــا  ـــت: واقع ـــه گف ـــان اینگون ـــمیرا در پای ـــی س ـــل ماکارون مدیرعام
ـــوان  ـــی ت ـــا م ـــود داد و تنه ـــی ش ـــنهادی نم ـــوص پیش ـــن خص در ای
ـــرد. ـــی ک ـــل م ـــر عم ـــد بهت ـــرخ ارز بای ـــات ن ـــت در ثب ـــه دول ـــت ک گف

رئیس هیئت مدیره انجمن مواد افزودنی صنایع غذایی : 

در مقایسه با کشورهای همجوار 
هیچ پیشرفتی نداشته ایم

دولت در ثبات نرخ ارز
 باید بهتر عمل می کرد

مدیرعامل شرکت مانتا )ماکارونی سمیرا( : 
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دکترسـیدمحمد حسـینی گفت: بـرای حمایت از 
تولیـد تصمیم هـای دولـت در خصوص حـوزه های 
مختلـف تولیـد بایـد بـه تشـکل هـای بخـش غیـر 

دولتـی تفویض شـود.
دکتـر سـید محمد حسـینی در پاسـخ به سـئوال 
خبرنـگار مـا مبنـی بـر اینکـه” بـرای حمایـت از 
تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان چـه کاری بایـد 
صـورت بپذیرد که شـعار سـال ۱۴۰۰ تحقـق یابد؟ 
“گفـت: به اعتقـاد مـن اول از همـه سیسـتم اداری 
بایـد اصـاح شـود کـه متاسـفانه  شـاهد بودیـم 
سیسـتم اداری در کشـورمان گاهـا  به پارتـی بازی، 

فسـاد  مالـی، رانـت خـواری و اختاس هـای کان 
آلوده شـده اسـت لـذا بـرای حمایـت از تولیـد ابتدا 
باید جلـوی رانت خـواری ، بی عدالتی و حق کشـی 
هـا را بگیریم تـا تولیـد کننده دلگرم شـود کـه نیاز 
اسـت قـوه قضاییـه در ایـن خصـوص دقـت الزم را 

بعمـل آورد تـا حـق کسـی ضایع نشـود.
بنیانگـذار انجمـن علـوم صنایـع غذایـی ایـران 
افـزود : دومین مسـئله این اسـت  جلـوی اختاس 
هـا گرفته شـود و بودجه صرف تسـهیات کـم بهره 

بـرای تولیدکننـدگان قـرار گیرد.
عضـو هیئت مدیـره انجمـن صنایع غذایی کشـور 

ادامـه داد:  سـومین مسـئله ایـن اسـت کـه حرمت 
تولیدکننـدگان حفـظ شـود و بـه تولیدکننـدگان 
احترام گذاشـته شـود و حـرف هایشـان را شـنید . 
وزیـر و معاونـان وزیـر باید بـه دفتـر تولیدکنندگان 
موفـق بروند نـه اینکـه تولیدکننده سـاعتها پشـت 

درب فـان مسـئول دولتـی بماند .
دکتر حسینی در پایان گفت: برای حمایت از تولید 
باید مسئولیت ها را واگذار کرد، تصمیم های دولتی 
را به انجمن ها و تشکل های غیر دولتی واگذار کرد 
تا این تشکل ها  بتوانند تصمیماتی در جهت  منافع 

و حمایت از تولید بگیرند.

جست وجویی در آمار گمرک ایران نشان می دهد که در 
سال گذشته و از زمانی که صادرات مرغ ممنوع شده بود 

حدود ۴۰۰۰ تن صادرات صورت گرفته است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از ایسنا، در 
نیمه دوم سال گذشته بازار مرغ دچار نوسان شده و با 
افزایش قیمت همراه بود که در این بین کمبود مرغ برای 
تامین نیاز بازار مورد توجه قرا داشت و  دالیل متفاوتی 

برای آن اعالم شد. 
در همین رابطه در اواخر سال موضوع صادرات مرغ در 
زمان ممنوعیت مطرح  شد که برخی  آن را موجب تنش 
در بازار دانستند و گرچه واکنش های متفاوتی به همراه 
داشت ، مسئوالن مربوطه رسما گزارشی از وضعیت 

صادرات این کاال در زمان ممنوعیت اعالم نکردند. 
این در حالی است که  از دهم آبان ماه طی مصوبه 

کارگروه ستاد تنظیم بازار ، صادرات مرغ به دلیل تامین 
نیاز داخل ممنوع شده بود. با این حال بررسی  آمار گمرک 
ایران در رابطه با تجارت خارجی نشان می دهد که 
صادرات مرغ از آبان ماه که ممنوع شده بود تا پایان سال 

در مواردی ادامه داشته است. 
در سال گذشته در مجموع بیش از ۳۱ هزار تن مرغ به 
ارزشی بالغ بر ۴۶ میلیون دالر صادر شده که حدود ۴۰۰۰ 

تن در زمان ممنوعیت است. 
طبق این گزارش در خرداد ماه ۴.۴ هزار تن به ارزش 
۷.۶ میلیون دالر، تیرماه ۱۰ هزار تن به ارزش ۱۸.۱ 
میلیون دالر، مرداد ۱.۲ هزار تن به ارزش ۱.۷ میلیون 
دالر ، شهریور ۵.۹ هزار تن به ارزش ۶.۲ میلیون دالر و 
مهرماه ۶.۹ هزار تن به ارزش ۹.۴ میلیون دالر صادرات 

مرغ انجام شده است.

اما جریان صادرات مرغ از آبان ماه تا پایان اسفندماه 
یعنی در زمان ممنوعیت به این نحو است که در آبان ماه 
۶۰۹.۷ تن به ارزش ۵۹۵.۷ دالر، صادرات انجام شده و 
در ادامه در دی ماه ۲.۲ هزار تن به ارزش ۲.۳ میلیون 
دالر،  ۹۶۱ تن در بهمن ماه به ارزش بیش از یک میلیون 
دالر و ۱۵۳.۷ تن در اسفندماه به ارزش ۱۵۶.۸هزار دالر 

بوده است. 
حجم ۴۰۰۰ تنی صادرات مرغ در قبال مصرف داخلی 
آن چندان قابل توجه نیست اما اینکه در این فاصله زمانی 
چه اتفاقی افتاده که صادرات مرغ با وجود مصوبه در رابطه 
با ممنوعیت  آن همچنان ادامه  داشته مورد توجه بوده و 
الزم به شفاف سازی دستگاه های مربوطه از جمله وزارت 

صمت و گمرک ایران است.

تصمیم های دولتی به انجمن ها 
         و تشکل های غیر دولتی واگذار شود

غ در زمان ممنوعیت! صادرات ۴۰۰۰ تن مر

بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:
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عبداهلل قدوسی
مدیرعامل شرکت  پگاه
شخصیت صنعت غذای 

سال 98

غالمعلی  سلیمانی 
شرکت کاله 

شخصیت صنعت غذای 
سال 89

مرتضی سلطانی
شرکت زر ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 90

فردین عالیزاد 
شرکت سن ایچ 

شخصیت صنعت غذای 
سال 91

احمد فتح الهی
 شرکت سبزی ایران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 92

مهدی کریمی تفرشی 
شرکت گلها 

شخصیت صنعت غذای 
سال 94

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 95

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا

شخصیت صنعت غذای 
سال 97

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

گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید. 
این شخصیت نمونه حسین مصطفی زاده، 

مدیر هلدینگ بیژن می باشد.
 نظرات تنی چند از اهالی صنعت غذا درباره 

ایشان را می خوانیم:

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 99

درود و تبریک بر دوست عزیز و ارجمند جناب آقای حسین مصطفی زاده
انتخاب ایشان بعنوان شخصیت سال صنعت غذا که به حق یکی از افراد خوش فکر در صنعت کشور می باشند و با تالشهای بی وقفه و همچنین دانش روز 

بازار کشور را تصاحب نموده اند باعث مباهات همکاران در صنعت غذا بوده امیدوارم راه ایشان الگوی مناسب در کشور عزیزمان گردد.
با آرزوی موفقیتهای روز افزون برای ایشان و همکاران محترمشان در شرکت بیژن

مهندس احمد فتح الهی ، نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی و رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران )سبزان( :

از نگاه جامعه شناسی میزان ارزش انسانها با مقدار مفید بودنشان برای اجتماع رابطه مستقیمی دارد، آقای مصطفی زاده یکی از ارزشمند ترین شخصیت 
هایی هستند که در طول تجربه کاری شناختم.

دغدغه این بزرگوار گستراندن سفره ای به وسعت ایران و ایجاد فرصت های بیشتر برای اشتغال جوانان کشور عزیزمان است.

دکتر سید محسن مرتضوی ، مدیرعامل شرکت سپینار)سالوت( :
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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

کنسرو خوراک بادمجان یک و یک ، از پرطرفدارترین محصوالت این شرکت می باشد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، بادمجان یکی از صیفی جاتی است که در تمام فصول 
سال وجود دارد و بر خالف تصوراتی که آن را بی خاصیت می داند سرشار از ویتامین ها و 
مواد مغذی است. بادمجان خواص دارویی فراوانی دارد. بادمجان قطعاً یک هدیه از طرف 
مادر طبیعت است زیرا فواید سالمتی و تغذیه ای بسیاری برای انسان ها فراهم می کند. 
بادمجان عضوی از خانواده تیره مشابه سیب زمینی، گوجه فرنگی و فلفل شیرین است. 
بادمجان منبع غنی فسفر، ناسونین، فوالت، ویتامین های B، کلسیم، پتاسیم، ویتامین 
A و بتا، کربوهیدرات، آهن، فیبر و ویتامین C است. و یک منبع ضد ویروسی مفید و 

مفید است .
کنسرو خوراک بادمجان یک و یک با داشتن عطر و طعم خوشمزه به سهولت در دسترس 
است و در مدت زمان کوتاهی در قابل مصرف می باشد . مشخصات این محصول به شرح 

ذیل است
انرژی : 134٫۷کیلوکالری
کربوهیدرات:14٫۹۶گرم

چربی:۶٫۵گرم
نمک:۲٫34گرم

کنسرو بادمجان یک و یک محصولی درجه یک از مواد درجه یک است و با خیال راحت 
نوش جان کنید.

کنسرو خوراک بادمجان یک و یک محصولی خوشمزه و 
درجه یک از مواد درجه یک
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با حضور رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای گروه کشاورزی صنعتی 

سحرخیز افتتاح شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، فرهاد سحرخیز 
عضو هیئت مدیره گروه کشاورزی صنعتی سحرخیز 
در این دیدار اظهارداشت: ما از 4 کیلو هکتار برداشت 
زعفران می توانیم برداشت را توسعه زیادی بدهیم و 
این امر با همکاری همه بخش های اجتماع امکانپذیر 

است.
وی با تاکید بر اینکه ایفای مسیولیت اجتماعی همواره یکی از دغدغه های اصلی 
گروه سحرخیز بوده است، خاطرنشان کرد: در حوزه مسوولیت های اجتماعی 
اقدامات زیادی در گروه صورت گرفته و بسیار خرسندیم که با افتتاح مرکز فنی 
و حرفه ای گروه سحرخیز یک گام دیگر برای اجرای مسوولیت های اجتماعی 

خود به عنوان یک گروه باسابقه برداشته شده است.
عضو هیأت مدیره گروه کشاورزی صنعتی سحرخیز داشتن مهارت را یکی 
از موضوعات ضروری برای اشتغال بهره ورانه دانش آموختگان در حوزه های 
کشاورزی دانست و بیان کرد: متأسفانه ما شاهد این هستیم که دانش آموختگان 
کشاورزی با مسائل و مشکالت کار آشنایی زیادی ندارند و برای رفع این معضل 
نیاز است که مراکز فنی حرفه ای افتتاح و با قدرت فعالیت خود را ادامه دهند 

تا به توسعه واقعی در بخش کشاورزی دست پیدا کنیم.

علی اوسط هاشمی، ر ییس سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز در این مراسم 
اظهار داشت: همه بخش های جامعه برای توسعه باید همراه با هم گام بردارند. 
به گونه ای که بخش دولتی و خصوصی باید در این راستا کنار هم بوده و از 

یکدیگر حمایت کنند.
وی افزود: تأسیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سحرخیز یک اتفاق بسیار 
مبارک است چراکه این گروه در بین مردم جامعه دارای جایگاه مناسبی است 
و سازمان فنی و حرفه ای از بخش خصوصی که در مسیر افزایش مهارت گام 

بردارد با هر چه در توان دارد حمایت می کند.
رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور بیان کرد: امیدوارم به روزی برسیم که 
مرکز اموزش سحرخیز نه تنها برای شاغلین در این واحد تولیدی فایده داشته 
باشید بلکه فعالیت های خود را گسترش داده و نتیجه عملی فعالیت این مرکز 

را در بخش کشاورزی مشاهده کنیم.

طی مراسمی با عنوان  هشتمین همایش  اعطایی  
گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان 
استان تهران با اهدای لوح یادبود و تندیس رسمی از 

اسحاق محمدی تجلیل به عمل آمد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، در این همایش که 
در محل سالن پاسارگاد هتل اسپیناس تهران برگزار 
شد و بیش  از ۵0 برند برتر استان تهران در صنایع 
و خدمات مختلف حضور داشتند از کارآفرین جوان، 
اسحاق محمدی، مدیر عامل گروه صنایع غذایی 
تندیس از طرف انجمن حمایت از حقوق مصرف 

کنندگان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
گروه کشاورزی صنعتی سحرخیز

تندیس هشتمین همایش رعایت 
حقوق مصرف کنندگان به لبنیات 
تندیس رسید
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مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع غذایی مینو فارس 
با حضور کلیه صاحبان سهام، مدیر عامل و اعضای هیئت 
مدیره مینو فارس و نمایندگان موسسه حسابرسی ایران 
مشهود، افزایش سرمایه 110 درصدی این شرکت را بررسی 

و به اتفاق آراء تصویب کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی 
گروه صنعتی مینو، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت سهامی خاص صنایع غذایی مینو فارس گزارش 
این  درصدی   110 سرمایه  افزایش  بر  مبنی  توجیهی 
شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین، مطالبات حال شده 
سهامداران و آورده نقدی، توسط حسابرس و بازرس قانونی 

قرائت گردید.
بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه شرکت صنایع غذایی 
مینو فارس از مبلغ دویست  میلیارد ریال به چهارصد و بیست میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ دویست و بیست 
میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت. بر همین اساس، سرمایه شرکت مینو فارس به میزان چهارصدوبیست میلیارد ریال است که به چهارصد و بیست میلیون سهم 
عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. گفتنی است افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص که توسط مجامع این شرکت ها و با 
حضور موسسات قانونی حسابرسی انجام می شود، سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه، حفظ و افزایش قدرت عملکرد اقتصادی و اصالح و بهبود ساختار مالی را در پی دارد.
شرکت صنایع غذایی مینو فارس از جمله شرکت های زیرمجموعه هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان است که با هدف بهره برداری از ظرفیت استان های خرماخیز 
ایران و با تکیه بر این باور که ذائقه ی مردم ایران در حال تغییر یافتن به سمت محصوالت سالمت محور است، به این عرصه وارد شده و تولید انواع محصوالت سالمت 

محور و بدون هیچگونه افزودنی را بر پایه خرما در دستور تولید قرار داده است.

مدیرعامل صنایع شیر ایران اعالم کرد: صادرات 10 درصد 
و فروش داخلی شرکت صنایع شیر ایران ۲/4 درصد، از نظر 

وزنی، رشد کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، عبداله قدوسی 
مدیرعامل صنایع شیر ایران با اعالم این مطلب افزود: پگاه 
در سال ۹۹ در حوزه های دریافت شیرخام نیز، به رکورد 

قابل توجهی، دست یافت.
وی، با اشاره به توفیقات حاصل شده در حوزه صادرات نیز 
افزود: کسب عنوان صادر کننده ممتاز برای دومین بار و 
شکستن رکورد صادرات، موید عملکرد مطلوب سال گذشته 

شرکت، بوده است.
مدیرعامل صنایع شیر ایران با اشاره به نقش صادرات در 
ارزآوری کشور گفت: توسعه بازارهای صادراتی در اوراسیا، یکی از اهداف اصلی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، در سال 1400، است. قدوسی با تقدیر از عملکرد شرکت 
پخش سراسری بازارگستر پگاه و تجهیز ناوگان توزیع، تاکید کرد: مدیران این حوزه، تمرکز بر افزایش فروش وزنی، ارزش سبد، رشد سهم ویترینی و افزایش تعداد عاملین 
فروش را، به عنوان اهداف پیش رو، مد نظر قرار دهند. مدیرعامل صنایع شیر ایران تصریح کرد: استمرار کیفیت و مزه مطلوب، در راستای جلب رضایت مشتریان از 
مهمترین اهداف شرکت است که به جدیت پیگیری می شود. وی همچنین توجه به اصول کاهش قیمت تمام شده و مطلوبیت نهایی محصول را از شاخص هایی دانست 
که در دستور کار سال جاری قرار گرفته است. قدوسی، با اشاره به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری، تصریح کرد: از ظرفیت موجود، باید نهایت بهره برداری 

در راستای توسعه بیش از پیش شرکت، انجام شود.

افزایش سرمایه 110 درصدی مینو 
فارس تصویب شد

رشد 10 درصدی وزنی صادرات پگاه
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شرکت تولیدی تک ماکارون لوح و تندیس صادرکننده نمونه استان تهران را 
دریافت کرد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی 
استان تهران به منظور تقدیر از صادر کنندگان نمونه  استان تهران مراسمی را 

برگزار نمود.
 

بر اساس این گزارش، شرکت تولیدی تک ماکارون مفتخر به دریافت تندیس 
صادر کننده نمونه استان تهران گردید.

این مراسم  با حضور استاندار استان تهران ، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه 
و تجارت ایران، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر مدیران و نمایندگان 

بخش های دولتی و خصوصی برگزار شد.

تولید انبوه کنسرو گوشت شترمرغ، برای نخستین بار در کشور در کارخانه خوشگوار 
اصفهان و با برند طبیعت، آغاز گردید.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، تولید کنسرو شترمرغ در حلی در کشور به تولید 
انبوه رسید.

پیش از این مدیرامور طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان گفته بود : فقدان صنایع 
تبدیلی محصوالت شترمرغ یکی از مهم ترین موانع رشد و توسعه این صنعت و همچنین 

یکی از مهم ترین دالیل عدم صادرات محصوالت شترمرغ به خارج از کشور است.
 براساس اطالعات وی میزان تولید گوشت شترمرغ در ۹ ماهه امسال در استان حدود 
1300 تن برآورد می شود ، اصفهان در تولید گوشت شتر مرغ رتبه اول را در کشور به 

خود اختصاص داده است.
وی گفته بود صد در صد تولید گوشت شترمرغ در استان مصرف می شود و صادرات 
گوشت آن را به خارج از کشور نداریم، اما صادرات جوجه شترمرغ به خارج از استان با میزان 

40 هزار قطعه را داریم.
از سوی دیگر مهندس مسعود بختیاری،نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو و مدیرعامل 

شرکت خوشگوار اصفهان گفت:برای رسیدن به این هدف وقت بسیار زیادی برای اخذ مجوز 
های الزم از جمله  پروانه های بهره برداری و پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو صرف شد و 

پس از تولید آزمایشی اواخر هفته گذشته  این محصول جدید به تولید انبوه رسید.
بختیاری در پایان افزود : واقعا عدم تولید کنسرو گوشت شترمرغ خال احساس می شد 
که با لطف خدا توانستیم این نقیصه را رفع کنیم  و شاهد حرکت خوبی در صنایع تبدیلی 

باشیم  که می تواند زمینه ساز  پیشرفت پرورش شتر مرغ در کشور باشد.

تک ماکارون لوح و تندیس صادرکننده 
نمونه استان تهران را دریافت کرد

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت/ تولید انبوه 
کنسرو گوشت شترمرغ با برند طبیعت در کارخانه 
خوشگوار اصفهان
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از شکل  ای  امیدوار کننده  اخبار  اخیر  در روزهای 
گیری توافقی تازه میان ایران و گروه پنج بعالوه یک 
به گوش می رسد که می تواند تاثیرات چشمگیری بر 
تغییر وضعیت تعامالت بین المللی و شرایط محیطی 

اقتصاد کشور داشته باشد.
خصوصی  بخش  فعاالن  برای  حتما  موضوع  این 
این  اما در کنار  امیدواری است؛  و  مایه خوشحالی 
خوشحالی و امیدواری سایه ای از ترس و نگرانی هم 
نسبت به تبعات منفی این تحوالت وجود دارد که باید 

جدی گرفته شود.
حبل المتین سیاستگذاری اقتصاد ایران، برای خروج 
از این شرایط دشوار و بحران های پی در پی، بی هیچ 
است  مقاومتی  اقتصاد  ابالغی  سیاستهای  تردیدی 
واقعی بخش خصوصی  فعاالن  نگرانی  و مهمترین 
اقتصاد کشور در مورد توافق جدید این است که مبادا 
گشایش های بین المللی موجب بی توجهی مجدد 
سیاستگذاران و کارگزاران حاکمیتی عرصه اقتصاد به 

اصول اقتصاد مقاومتی شود.
اگر بخواهیم کل آموزه ها و توصیه های نهفته در 
سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی را در یک عبارت 
خالصه کنیم؛ آن عبارت »ساختن اقتصادی درونزا و 

برونگرا« است.
آنچه فعاالن اقتصادی را نسبت به توافق جدید با پنج 
بعالوه یک خوشبین و امیدوار می کند؛ این واقعیت 
است که گشایش های ناشی از این توافق می تواند 
مسیر برونگرایی اقتصاد کشور را هموار کند و آنچه 
ما را در مورد این توافق نگران می سازد؛ بی توجهی 
درونزایی  موضوع  به  حاکمیتی  مدیران  احتمالی 
اقتصاد، پس از تسهیل دسترسی به دالرهای نفتی 

و سایر درآمدهای ارزی ناشی از خام فروشی هاست.
اقتصاد ایران بیش از ۶ دهه درگیر سیاستهای توسعه 
که  بوده  محوری  دولت  و  آمرانه  و  نامتوازن  نفتی 
ساختارهای اقتصاد کالن و مناسبات تولید و تجارت 

را دچار اعوجاجات جدی ساخته است. سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی مسیری روشن، اما دشوار، برای انجام 
اصالحاتی است که اقتصاد ایران را از این اعوجاجات 

نجات داده و درونزایی آن را احیا می کند.
ترس فعاالن اقتصادی بخش خصوصی مشخصا از این 
است که با دسترسی به منابع آسان و ارزان ناشی از 
خام فروشی، مدیران حاکمیتی عرصه اقتصاد گرفتن 
ساختاری  بازسازی  برای  که  سختی  های  تصمیم 
تعویق  به  هم  باز  را  است  نیاز  مورد  ایران  اقتصاد 
بیاندازند و به نمایش های مبتنی بر پولپاشی و خلق 
رفاه بادکنکی با توزیع سوبسید و توسعه گلخانه ای و 
دستوری صنایع غیر بهره ور و غیر مولد روی بیاورند.

آنچه به طور مشخص می توان بعنوان انتظارات فعاالن 
حکمرانی  ارکان  سایر  و  دولت  از  بخش خصوصی 
اقتصادی کشور بر شمرد را شاید بتوان در عناوین 

ذیل گنجاند:

 یکم: اهتمام به روند بهبود مستمر فضای کسب 
و کار از طریق ارائه یک برنامه زمانبندی مشخص و 
فرادولتی جهت ساماندهی قوانین و مقررات حاکم 
بر فضای اقتصاد و فرآیندهای مقرراتگذاری و ارائه 
بخش خصوصی.  فعاالن  نیاز  مورد  دولتی  خدمات 
هر چند بهبود فضای کسب و کار فرآیندی مستمر و 
پایان ناپذیر است؛ اما، قطعا با اعمال یک اراده قانونی 
و سیاسی فرادولتی و ساخت یک اجماع ملی در یک 
دوره کوتاه 4 یا ۵ ساله بخش مهمی از معضالت فعلی 

قابل مرتفع کردن هستند.
 دوم: اصــالح ســاختار مالیــه عمومــی، محــدود 
ــن  ــی بی ــع مل ــه مناب ــا ب ــردن دسترســی دولته ک
نســلی و مدیریــت هزینــه هــای دولتــی در قالــب 
یــک بودجــه عملیاتــی و با قابلیــت پاســخگویی در 

مــورد کارایــی و اثربخشــی هزینــه هــا.
 سوم: تمهیدات مورد نیاز ارتقای ضمانت اجرایی 

قراردادها و توسعه ساختاری حقوق مالکیت در کشور 
که نیازمند یک هماهنگی گسترده و قدرتمند میان 

هر سه قوه است
 چهارم: ارائه یک برنامه زمانبندی مشخص برای 
حذف کلیه سوبسیدهای فراگیر و غیرهوشمند از نظام 
اقتصادی کشور و جایگزینی آن با یک نظام حمایت 

اجتماعی هوشمند
 پنجم: ارائه یک برنامه زمانبندی مشخص برای 
اصالح نظام بانکی، شامل برچیده شدن بساط سود 
حقیقی منفی که موجب توزیع رانت و گسترش فساد 
و افزایش ناکارآمدی در این صنعت است؛ و همچنین 
سازگار شدن این صنعت با استانداردهای بین المللی با 
هدف پیوستن کشور به شبکه مالی-پولی جهانی و نیز 
ایجاد زیرساختهای دانش بنیان مورد نیاز برای ارتقای 

کارایی بازار کاالها و خدمات مالی و اعتباری
 ششم: اصالح الگوی تنظیم گری دولت در بازارهای 
گوناگون و حرکت از مداخالت موردی و غیرقابل پیش 
بینی قیمت محور، به تنظیم گری هوشمند معطوف به 
افزایش ثبات و کارایی در بازارها، با حفظ حق مالکیت 

مردم و فعاالن اقتصادی بر اموال و دارایی هایشان.

اجرای این شش فقره که بخش مهمی از مشکالت 
را  ایران  اقتصاد  درونزایی  احیای  در مسیر  موانع  و 
برطرف می کند؛ نیازمند اتخاذ تصمیمات دشواری 
های  گروه  بعضی  در  است  ممکن  و طبیعتا  است 
از اجتماعی  نارضایتی ها و در بخش هایی  ذینفع 
تالطماتی را هم به همراه داشته باشد. فعاالن بخش 
خصوصی واقعی امیدوارند دولت از منابع به دست 
آمده ناشی از توافق جدید با گروه پنج بعالوه یک، 
بعنوان سرمایه ای برای پشتیبانی از اجرای این شش 
اقدام کلیدی استفاده کند و تکرار الگوی آزموده و 
پرزیان سوبسیدپاشی و توسعه دامنه دخالت در بازار با 

ابزارهای مالی ناشی از این منابع جدا خودداری کند.

سررشته را
 از دست ندهیم

یادداشتی از حسین سالح ورزی، 
نایب رئیس اتاق ایران
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رئیس شورای ملی زعفران با گالیه از عدم برندسازی 
زعفران گفت: اینکه زعفران به صورت خام به دیگر 
کشورها صادر شود و آنها آوازه محصول را به نام ببرند، 

افتخار نیست.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، محسن احتشام با 
اشاره به قیمت فعلی زعفران بیان کرد: در حال حاضر 
هر کیلو زعفران بسته به نوع محصول، هشت میلیون 

تا 14 میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه طی سال گذشته علی رغم وجود 
 1۸ زعفران،  صادرات  روی  پیش  های  محدودیت 
درصد رشد وزنی صادرات داشتیم ولی 3۵درصد افت 
ارزشی نسبت به سال ۹۸ داشته افزود: در این مدت 

حداقل 300 تن زعفران صادر شده است.
احتشام ادامه داد: اگر خواستار ایجاد تعادل قیمت 
بین عرضه و تقاضا و کمک به کشاورزان هستیم، باید 

صادرات زعفران افزایش یابد.
رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه باید هدف 
گذاری کنیم که صادرات زعفران سال جاری را به 
به  توجه  با  افزود:  دهیم،  افزایش  تن  حداقل 400 
افزایش سطح زیر کشت محصول، این رشد در بازار 
نفع  به  تعادل قیمت  به نقطه  تا  باید رخ دهد  هم 

کشاورز برسیم.
بازارهای  کرد:  بیان  وی 
بالقوه زیادی برای زعفران 
وجود دارد که امید است 
های  تحریم  برداشتن  با 
ناجوانمردانه، نقل و انتقال 
صادرات  و  تسهیل  پول 

افزایش یابد.
صادرات زعفران همراه 

با ارزش افزوده باشد
این مقام مسئول با بیان 

اینکه افزایش صادرات زعفران باید در راستای 
اجرای مولفه های اقتصاد مقاومتی باشد، اظهار 
با  همراه  صادرات  است  نیاز  همچنین  کرد: 
ایران  زعفران  برند  با  و  باشد  افزوده  ارزش 

صورت گیرد.
این کارآفرین نمونه کشور تاکید کرد: باید صادرات 
باعث ایجاد اشتغال به ویژه برای قشر جوان شود و به 

دنبال افزایش صادرات موثر و اثر بخش باشیم.
بیان کرد: خام فروشی  رئیس شورای ملی زعفران 
زعفران افتخار نیست بلکه افزایش صادرات زعفران 
بسته بندی با نام و نشان برند های ایرانی مالک است.

وی با بیان اینکه اگر زعفران به صورت خام به چین، 
آوازه  این کشورها  افغانستان صادر شود و  امارت و 
اگر  نیست، گفت:  افتخار  ببرند،  نام  به  را  محصول 
صادرات زعفران بسته بندی شده با ارزش افزوده و 

برند ایرانی افزایش یافت، افتخار است.
احتشام با اشاره به اقدامات انجام شده در امر برند 
اینکه  سازی زعفران بیان کرد: متاسفانه علی رغم 
برند ملی زعفران ثبت شده، اما در راستای برند سازی 

کمکی نشده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام کشاورزان از 
کرد:  اظهار  ندارند،  رضایتی  زعفران  فعلی  قیمت 

و  اقتصادی  توسعه  در  زعفران  نقش  معیارهای 
اشتغالزایی باید مهم باشد.

کاهش قیمت پایه صادراتی زعفران
احتشام با بیان اینکه باید در صادرات زعفران به دنبال 
افزایش شاخص هایی مانند ارزآوری و اشتغال باشیم، 
گفت: قیمت زعفران نسبت به سه سال گذشته به 

نصف رسیده است.
رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: در حال حاضر 
قیمت پایه صادراتی یک کیلو زعفران ۵۶۵ دالر است 
که این میزان در دو سال گذشته هزار و 100 دالر 

بوده است.
وی با بیان اینکه زعفران باید باعث ایجاد توسعه در 
اظهار کرد: خام  مناطق زعفران کاری کشور شود، 

فروشی و حراج زعفران هنر محسوب نمی شود.
احتشام با طرح این سوال که چرا در حال حاضر اکثر 
مناطق زعفران کار جزو نقاط محروم و کمتر توسعه 
یافته به شمار می روند، افزود: چقدر تالش شده که 
کاری  زعفران  مناطق  به  زعفران  از  حاصل  درآمد 

برگردد؟
گفتنی است محسن احتشام 
تولید  گروه  عامل  مدیر   ،
زعفران  تروند  و کشاورزی 
گذشته  سال  اواخر  قاین 
رفاه  و  کار  وزارت  سوی  از 
کارآفرین  بعنوان  اجتماعی 
و  شد  معرفی  کشور  برتر 
تندیس و لوح مربوطه را از 
معاون  جهانگیری،  اسحاق 
اول رئیس جمهوری دریافت 

کرد.

رئیس شورای ملی زعفران:

حراج طالی سرخ
هنر نیست
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ونمایی از  مراسم ر
وه دانش بنیان  محصوالت گر

یست  تک ژن ز
توسط رئیس جمهور برگزار شد

بسمه تعالی
عرض سالم و ادب و احترام خدمت ریاست محترم 
جمهور جناب آقای دکتر روحانی، معاونت محترم 
هیات  و  ستاری  دکتر  آقای  جناب  فناوری  علمی 
همراه و همچنین ادای احترام دارم خدمت ریاست 
مدیران  و  معاونین  و  دامپزشکی  سازمان  محترم 
معاونت  صمت،  وزارت  محترم  معاونت  محترم،  
محترم استانداری، ریاست محترم صندوق نوآوری و 
شکوفایی،  ریاست محترم سازمان شیالت، مدیران 
محترم سازمان عذا و دارو و روسای و دبیران انجمن 
های مرتبط و هیات مدیره انجمن پروبیوتیک که در 

این محل حضور دارند و ما را حمایت نموده اند.
بنده مریم تاج آبادی ابراهیمی هستم استاد دانشگاه 
و دانشیار میکروبیولوژی،  نماینده هیات موسس و 
رئیس هیات مدیره انجمن پروبیوتیک،  همچنین 
مدیر عامل گروه دانش بنیان تک ژن زیست و موسس 

شتاب دهنده زیست محصول پارسیان )الکتوویژن(.
ما میکروبیولوژیست ها میکروب ها را امپراطورهای 
نامرئی زمین می دانیم. این موجودات نامرئی ما را 
در برابر میکروب های بیماریزا محافظت می کنند. 
ما می توانیم با تقویت این میکروب های مفید که 

اصطالحا پروبیوتیک یا برای زندگی می گوییم به ارتقا 
سالمتی کمک کنیم. پروبیوتیک ها بهترین گزینه 
جهت تقویت سیستم ایمنی و کاهش مصرف  آنتی 
بیوتیک ها و ضامن سالمت موجودات زنده هستند. با 
این دیدگاه شرکت تک ژن با همکاری جناب آقای 
دکتر محمد حسین مدرسی استاد دانشگاه تهران و 
آقای مهندس مقتدایی تشکیل شد. ما برای اولین 
بار شاخه تولید میکروب های کاربردی را در وزارت 
صنایع باز کردیم و در مقیاس صنعتی با تکنیک فریز 
درایر شروع به تولید نمودیم. الزم به ذکر است که 
تحقیقات برای جداسازی ایزوله های پروبیوتیک یک 

دهه قبل شروع شده بود.
و  مستقیم  متخصص  نیروی  حاضر ۲00  حال  در 
3۵0 نیروی غیر مستقیم داریم. تاکنون ۵0 محصول 
پروبیوتیک شامل مواد اولیه و محصول نهای را تولید 
بازار عرضه نموده ایم. در تولید تک تک این  و به 
محصوالت از ایزوله میکروبی جداسازی شده از منابع 
طبیعی ایران استفاده شده است. این سویه های پش 
شناسایی ها و انجام آزمون های آزمایشگاهی در مدل 
حیوانی و سپس در فیلد و یا کارآزمایی های بالینی 
ارزیابی شده اند و پس از دریافت شناسنامه و کسب 

مجوزهای الزم به بازار عرضه شده اند. اگرچه در این 
مسیر سختی های بسیاری را تحمل کرده ایم و رقابت 
بسیار ناعادالنه ای را با شرکت های چند ملیتی و 
واردات این محصوالت داشتیم اما با تکیه بر دانش 
فنی، تحقیقات مستمر و کیفیت و قیمت مناسب 
شرکت برتر و معتمد بازار شده ایم. الزم است تاکید 
کنم با توجه به اینکه ما ماده اولیه را خودمان تولید می 
کنیم هیچ گونه واردات ماده اولیه نداشته ایم و ریالی 

ارز رسمی و یا نیمایی نگرفته ایم.
فعالیت  دهه  یک  گذشت  با  که  کنیم  می  افتخار 
صنعتی در حوزه تولید پروبیوتیک در حال حاضر نه 
تنها در این زمینه خودکفا می باشیم بلکه به ۵ کشور 
صادرات محصول داریم و در حال حاضر برای انتقال 

تکنولوژی به کشور های دیگر در حال مذاکره ایم.
تقریبا دو سال پیش به دستور آقای دکتر ستاری 
شتاب دهنده زیست محصول پارسیان )الکتوویژن( 
را ثبت کردیم و این ۵ محصول را که افتخار رونمایی 
از آنها را در محضر حضرتعالی داریم نتیجه سایکل 
اول این شتاب دهنده می باشد. در حال حاضر 1۷ 
تیم دیگر در سایکل دوم در حال فعالیت می باشند 
که ان شااهلل ثمره کار ان تیم ها هم بتواند گره ای از 

مراسم رونمایی از محصوالت گروه دانش بنیان تک ژن زیست و شتاب دهنده الکتو ویژن با حضور رسمی تنی چند از مسئولین و مدیران و به صورت ویدئو کنفرانس 
توسط رئیس جمهوری برگزار شد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، در این مراسم از پنج محصول جدید استارتر ماست هم زده،استارتر ماست قالبی،واکسن آنتی یرسین،کرم کنترل کننده اگزما 
پروبیوتیک و توکسین بایندر که توسط شرکت تک ژن زیست بومی سازی شده، رونمایی شد.

متن سخنرانی خانم دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت تک ژن زیست در این مراسم به شرح ذیل است:

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اردیبهشت ماه 1400      شماره 31 دوره جدید )136(      
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مشکالت کشور بگشاید.
با توجه به محدودیت وقت من  ۲ محصول استراتژیک 
واکسن یرسینا و استارهای لبنی را معرفی می نمایم.

واکسن یرسینیا:
1۵ هزار میلیارد تومان فروش حوزه آبزیان، ۷1۲ هزار 
تن تولید ۹۹، هدف گذاری تولید ۵%1 میلیون تن 
است. اما هیچ واکسنی در این زمینه تولید نشده بود 
و متاسفانه درصد بسیار باالیی از تولید بعلت عفونت 
های باکتریایی و ویروسی معدوم می شوند. از طرف 
دیگر در این مزارع از آنتی بیوتیک یا مواد شیمیایی 
برای کنترل عفونت ها استفاده می شود که باقی مانده 
لطمات جبران  در الشه حیوان  بیوتیک  آنتی  این 
ناپذیری را در گسترش مقاومت آنتی بیوتیک اجاد 
می کند. از طرف دیگر محصولی که باقی مانده آنتی 

بیوتیک دارد امکان صادرات ندارد.
با توجه به اهمیت واکسیناسیون در حوزه آبزیان سه 
واکسن باکتریایی و سه واکسن ویروسی در اولویت 
قرار گرفت و این پروژه با هدایت و رهبری آقای دکتر 
دانشکده  پژوهشگر ممتاز  و  استاد  مهدی سلطانی 
اولین  و  خورد.  کلید  تهران  دانشگاه  دامپزشکی 
محصول این تیم واکسن یرسینیا می باشد که پس 
از کارآزمایی های و اثبات اثر بخشی باالی ۹۵ درصد 
و اخذ مجوز سازمان دامپزشکی به بازار عرضه شد. و 
بقیه واکسن های باکتریایی نیز مراحل نهایی ورود به 

بازار را سپری می کنند.
استارتر لبنی:

هر شیری که تبدیل به ماست، پنیر یا هر محصول 
تخمیری دیگری می شود برای انجام فرآیند تخمیر 
به آن استارتر لبنی می زنند. استارترهای لبنی همون 
میکروبهایی هستند که با رشد شون تولید اسید کرده 
و ایجاد لخته ماست یا پنیر را می کنند. سالیانه حدود 
چند ده میلیون دالر واردات استارتر لبنی در کشور 

داریم.
از دو منظر تامین این ماده اولیه صنعت لبنیات بسیار 
به  روزی  اگر  است. 1-  استراتژیک  و  اهمیت  حائز 

هر دلیلی استارتر وارد نشود هیچ شیری تبدیل به 
ماست و پنیر نمی شود. ۲- با توجه به اینکه استارترها 
میکروب های زنده می باشند و این باکتری ها در 
محصول نهایی زنده می مانند و توسط کل مردم 
مصرف می شوند. بهتر است از سویه های بومی ایرانی 
استفاده شود که هم با توجه به زیست بوم با مردم 
ما سازگاری بیشتری دارند و هم طعمی را ایجاد می 

کنند که به ذائقه ما نزدیک تر است.
اگر بخواهم صحبت هایم را جمع بندی کنم باید 
ها  میکروارگانیسم  دنیای  از  ما  آنچه  کنم  عرض 
استخراج و تولید می کنیم چه پروبیوتیک ها، چه 
استارترهای لبنی یا واکسن ها ضامن امنیت سالمت 
مردم، امنیت غذای مردم و حتی امنیت اشتغال صنایع 
عظیمی مثل صنعت لبنیات یا تولید پروتئین است. از 
سوی دیگر توجه ویژه به پدافند غیر عامل و استفاده 
حداکثری از سویه های بومی که سازگاری بیشتری با 

زیست بوم طبیعی ما دارند بسیار حائز اهمیت است.
 جنــاب آقــای دکتــر روحانی آنچــه در ایــن دوره  ما 
تولیــد کننــدگان دانــش بنیــان بــه صحنــه آوردیم 
فقــط ســرمایه مــان نبــوده بلکــه در این جهــاد آبرو 
و حیثیــت آکادمیــک مــان را وســط گذاشــته ایم تا 
توانســته ایــم کشــور را بــه خودکفایــی برســانیم ان 
شــااهلل بــا پشــتبانی دولــت واقعا مانــع زدایــی هایی 
ــی  ــره واقع ــه ثم ــی ب ــد داخل ــود و تولی ــام ش انج

خــودش برســد.
در نهایــت جــا دارد از جنــاب آقــای دکتــر ســتاری 
و معاونیــن محتــرم، جنــاب آقــای دکتــر حــدت و 
ــژه داشــته  ــر قانعــی تشــکر وی ــای دکت ــاب آق جن
باشــم. ایــن بزرگــواران تمــام قــد و بــا تمــام تــوان 
از شــرکت هــای دانــش بنیــان حمایــت کــرده انــد 
و بــدون شــک پایــه ریــزی اقتصــاد دانــش بنیــان 
در حــوزه زیســت فنــاوری بــدون ایــن تــالش هــای 
همکانــی و حمایــت مســئولین امــکان پذیــر نبــود.

خداوند چنان کن که پایان کار
تو خوشنود باشی و ما رستگار
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مهندس جمال رازفی جهرمی گفت: عدم تحقق شعارهای سال که عمدتا در خصوص تولید و اقتصاد بوده اند به علت عدم ریل گذاری درست اقتصاد 
کشور است.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مدیرعامل شرکت  ب.آ  در پاسخ  به سئوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه” برای حمایت از تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان چه کاری باید صورت بپذیرد که شعار سال ۱۴۰۰ تحقق یابد؟” گفت: در این یازده سالی که نامها توسط مقام معظم 

رهبری، شعار اقتصادی و عمدتا تولید نامگذاری شده است و کامال کارشناسی شده  است.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز افزود:  آنچه که متاسفانه شاهد آن هستیم آن است نه تنها شعارهای سال محقق نشده است 

بلکه اگر نگاهی به شاخصه اقتصادی کشور داشته باشیم ، مشاهده می شود که عقب گرد هم داشته ایم .
رازقی جهرمی در ادامه گفت : به همین جهت به نظر می رسد که بایستی  علت عدم تحقق شعارهای سال 

عارضه یابی شود و از نظر بنده به عنوان یک کارشناس این است که ریل گذاری اقتصاد کشور غلط 
است و این  تنها به عهده دولت ها نیست بلکه کل اجزای حاکمیت می باید به یک عارضه یابی 

کارشناسی تن در دهند و بصورت دقیق و کارشناسی مشخص شود که چرا شعارهای سال 
به ویژه در خصوص تولید و صادرات محقق نشده است،

این فعال اقتصادی و کارآفرین صنایع غذایی کشور در پایان گفت: چرا ما تنها 
کشوری در دنیا هستیم  در چهل سال اخیر تورم دو رقمی را بر دوش 

می کشیم و چرا وضعیت اشتغال و تولیدمان اینگونه است ؟ جز 
اینکه بگوییم که ریل گذاری اقتصادی کشور اشتباه است  نمی 

توانیم نام دیگری بر آن بنهیم، لذا تقاضای ما این است 
جمعی از کارشناسان اقتصادی عارضه یابی نمایند و 

همه اجزای حکومت و مردم به آن نقطه نظر 
اقتصاد  بتوان  تا  کارشناسی  تن دهند 

قرار  را در ریل اصلی خود  کشور 
دهیم.

دکتر حیدر ناظمی گفت: طرح سپاس از کارآفرین می تواند برای حمایت از جوانان تحصیل کرده 
و مستعد در صنعت و تولید کشور ایجاد شود.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مدیرعامل شرکت مهراد چاشنی طوس در  سئوال خبرنگار ما مبنی بر 
اینکه “برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان چه کاری باید صورت بپذیرد که شعار سال ۱۴۰۰ تحقق 
یابد؟” گفت : در کشاورزی مخصوصا باغهای زیتون طرحی بنام طرح طوبی وجود دارد  که زمین و امکانات  در اختیار 
افراد مستعد و دارای شرایط قرار می دهند و در صورت آباد کردن باغ و به ثمر رسیدن باغ را بنام این افراد می کنند و در صورت 

عدم موفقیت ) که البته تا حد زیادی پیش رفته است ( به قیمت خیلی خوب دیگران می خرند.
 دبیر کمیسیون صنایع خانه تجارت ایران افزود:در طرح طوبی  به علت اینکه باغ و زحمات از بین نرود تقریبا درصد بسیار زیادی از افراد 

موفق می شوند و این  موضوع باعث شده است که سطح زیر کشت زیتون در کشورمان  یک جهش چند برابری  داشته است.
دکتر ناظمی در ادامه گفت : با وجود چنین طرح موفقی  چرا نتوان همانند آن را در صنعت و تولید به وجود آورد ؟ در کشورمان بسیار مهندسین 
و جوانان تحصیل کرده پر از انرژی داریم اما امکانات ندارند ، پیشنهاد دارم طرحی به نام طرح سپاس از کارآفرین در صنعت کشور ایجاد شود تا بتوان 

عالوه بر حمایت از جوانان مستعد و تحصیلکرده شاهد اشتغال زایی در نهایت جهش تولید در کشور باشیم
مدیرعامل شرکت مهراد چاشنی طوس در پایان گفت: البته این  طرح  نیاز به پخته شدن دارد و به نظرم هرکجا جوانان و آحاد مردم به کار گرفته شوند و نه تنها 

یک عده خاص حتما به لطف خداوند موفقیت چشمگیری اتفاق می افتد.برای موفقیت این طرح مجبور می شوند مانع زدایی  هم بکنند.

مدیرعامل شرکت صنایع غذایی ب.آ :

یل اصلی خود   با قرار گرفتن اقتصاد در ر
می توان به تحقق شعارهای سال امیدوار بود

مدیرعامل شرکت مهراد چاشنی طوس: 
ین  ح سپاس از کارآفر ایجاد طر
در تولید و صنعت کشور

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اردیبهشت ماه 1400      شماره 31 دوره جدید )136(      
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جناب آقای مهندس احمد فتح اللهی
باسالم و احترام

رشد و توسعه مدیون تالش گسترده و عمیق کارآفرینان، اساتید، متخصصانی است که عمر گرانبها، دانش 
و تخصص خود را سرمایه ای برای سربلندی و سازندگی کشور عزیزمان قرار داده اند ضمن تشکر از 

همکاری جنابعالی با دانشگاه وحدت تربت جام و انجمن علوم و صنایع غذایی ایران جنابعالی را 
به عنوان مشاور عالی و مرتبط بین دانشگاه و انجمن و صنعت منصوب می نمایم.

امید است در آینده شاهد تداوم ارتباط های سازنده باشیم.
با تشکرسید محمد حسینی/ رئیس موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

رئیس هیئت مدیره سبزان و نائب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران به عنوان مشاور عالی موسسه آموزش عالی 
وحدت تربت جام منصوب شد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر سید محمد حسینی رئیس موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام طی نامه ای 
مهندس احمد فتح اللهی را به سمت مشاور عالی و مرتبط با دانشگاه و انجمن و صنعت منصوب کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

مدیرعامل شرکت 
برشمردن  با  باراکا 
از سوی  نکته  رعایت هفت 
را دست  دولت، تحقق شعارسال 
یافتنی دانست. به گزارش کارآفرینی و 
صنعت غذا، مهدی بلوغی در پاسخ به سئوال 
خبرنگار ما مبنی بر عوامل موثر بر  تحقق شعار سال 
گفت:با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ مزین به شعار سال 
تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها گردیده است ،در واقع پیام این 
شعار این است که تنها راه برون یافت از مشکالت اقتصادی افزایش 

میزان تولید و افزایش مقدار صادرات می باشد.
مدیرعامل شرکت رضوان شکالت )باراکا( افزود : برای رسیدن به این امر الزم 

است موارد ذیل رعایت گردد:
۱. باتوجه به ثبات قیمت ارز در ماه های اخیر، الزم است نهادهای نظارتی و 

سیاست گذاری بتوانند قیمت اقالم وارداتی و داخلی را نیز ثابت نگه دارند.

2. از ایجاد هرگونه تنش و شوک به بازار )اعم از بازار سرمایه، بازار ارز، بازار مسکن 
و خودرو( جلوگیری نمایند.

3. نهادها و ارگان های دولتی اعم از دولت، مجلس و... با وحدت کالم با جامعه 
ارتباط داشته باشند.

۴. سیستم توزیع در کشور بسیار جای کار دارد و بایستی نیاز مصرف کننده 
واقعی تامین شود. عدم نظارت بر توزیع نتیجه اش می شود قیمت نهاده های 

دامی – قیمت میلگرد، قیمت سیمان و...
5. شبکه بانکی در 2 سال اخیر از کنار بازار سهام و افزایش نرخ ارز بسیار بهره مند 
گشته است، بهتر است در چنین شرایطی بانکها به وظایف خود عمل کنند و از 

بازار، تولید کننده و بازارهای موازی حمایت کنند.
6. دولت بایستی از ابزارهای غیرموثر کسب درآمد بتوانند چند صباحی بگذرد و 
این اجازه به تولید و صنعت داده شود تا تجدید قوا بکنند. ) امور مالیاتی، تامین 

اجتماعی، شهرداری و... (
7. وزارت صنعت بعنوان متولی صنعت بایستی بتواند برنامه ریزی های الزم را 

برای زنجیره تامین کشور انجام دهد.

انتصاب مهندس احمد فتح اللهی به عنوان 
مشاور عالی موسسه آموزش عالی وحدت

مدیرعامل شرکت رضوان شکالت:
ون یافت از مشکالت اقتصادی تنها راه بر
افزایش میزان تولید و صادرات می باشد
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بیانیه رسمی شرکت سولیکو کاله در پاسخ به حواشی اخیر ایجاد شده در پی 
انتشار فیلمی در فضای مجازی

ملت عزیز و سربلند ایران و مصرف کنندگان محترم و گرامی محصوالت گروه 
صنایع غذایی و نوشیدنی سولیکو )کاله(

از آنجا که در طول بیش از نیم قرن سابقه درخشان فعالیت این شرکت در صنعت 
غذا و نوشیدنی کشور و منطقه، پیوسته کیفیت باالی محصوالت و سالمت عموم 

مصرف کنندگان، هدف نخست و دغدغه اصلی این شرکت در همه مراحل تولید 
و توزیع کاالها و محصوالت در سراسر ایران عزیز و کشورهای همسایه و منطقه 
بوده است، این شرکت به محض اطالع از انتشار فیلم موضوع اقدامات خالف 
و غیراخالقی برخی افراد در کامیون منتسب به شرکت کاله، به کمک بخش 
های نظارت و کنترل سازمانی شرکت و مساعدِت به هنگام بخش های مربوطه 
در نیروی محترم انتظامی و امنیتی نسبت به بررسی موضوع و شناسایی افراد 
متخلف در کمتر از ۲۴ ساعت و معرفی آنان به مراجع صالحه قانونی و درخواست 

انتشار تصویر مردی که در حال اضافه کردن آب به 
شیرهای کاله آن هم در پشت یک کامیون حمل بار 
است واکنش های زیادی در پی داشت. مدیر عامل 

کاله در خصوص انتشار این فیلم توضیحاتی داد.
نوزدهم  روز  عصر  صنعت،  با  همگام  گزارش  به 
فروردین ماه ۱۴۰۰ فیلمی در فضای مجازی منتشر 
شد که نشان می داد چند مرد پشت یک کامیون 
حمل محصوالت کاله در گوشه ای از شهر تهران 

درحال اضافه کردن آب به شیرهای کاله هستند.
با انتشار این فیلم سواالت متعددی در ذهن مردم 
شکل گرفت که یکی از اساسی ترین سواالت این بود 
که اگر کاله به شیر آب اضافه می کند چرا باید این 

افزودن آب شیرها در کنار خیابان انجام بگیرد؟
غالمعلی سلیمانی مدیرعامل شرکت کاله در ساعات 
اولیه نشر کلیپ و اولین واکنش خود در خصوص  
این فیلم گفت: در خصوص این فیلم بررسی ها آغاز 
این  نیست.  تکمیل  تحقیقات  اما هنوز  شده است 
افراد کارگر و کارمند هستند و در حال انجام عمل 
خالف که باید رفتار و علت این حرکت  آنها مورد 
بررسی دقیق قرار بگیرد. این مبحث از روز گذشته 
در حال بررسی است. از کشورهای مختلف، از سوی 
دوستان و مسئوالن این فیلم برای بنده ارسال شده 
و دستور تحقیق جدی و کامل در این خصوص داده 

شده است.
مدیر عامل کاله در مورد اینکه تا چه میزان امکان 
دارد این عمل یک رفتار رقابتی و یا تخریبی برای 
شرکت کاله باشد چنین توضیح داد: احتمال زیادی 
دارد که این رفتار، یک عمل تخریبی باشد زیرا رقابت 
بین شرکت ها زیاد است و ما به تازگی دستگاه هایی 
را وارد کشور کرده ایم که شیرهای پاستوریزه ای 
که تا دیروز در ایران ۵ روز امکان حفظ و نگهداری 
سالمت آنها وجود داشت می تواند با تکنیک تازه تا 

۳۰ روز دوام سالمت داشته باشد.
وی تاکید داشت: البته بررسی ما تنها در این خصوص 
نیست و امکان دارد یک کارگر به هر دلیلی کاری 
یا اقتصادی دست به این عمل زده باشد که مورد 

بررسی است.
سلیمانی اعالم کرد: کارگری که این رفتار را کرده 
است شناسایی شده و فردا با او گفت و گو خواهم 
داشت تا ابعاد علت این حرکت را مطلع شوم و آن 
زمان است که می توانم دقیق تر در مورد علت انتشار 

این فیلم پاسخ بدهم.
در ادامه به دنبال انتشار این ویدیو رییس پلیس فتای 
تهران بزرگ توضیحاتی را در این خصوص ارائه و از 

دستگیری سه تن در رابطه با این موضوع خبر داد.
گفت:  باره  دراین  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 

پس از انتشار این ویدئو از خودروی حمل لبنیات 
در فضای مجازی که در آن افرادی مشغول ترکیب 
آب با محتویات شیر داخل ظروف بودند، رسیدگی 
به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار 
گرفت و در جریان آن ساعاتی بعد سرنخ هایی از این 

افراد به دست آمد.
وی با بیان اینکه در جریان تحقیقات اولیه مشخص 
شد هر ۳ نفر از عوامل توزیع شیر در سطح شهر 
تهران بودند، گفت: این افراد با حکم قضایی بازداشت 
و در جریان اظهارات خود مدعی شدند که  تمام 
بطری های شیر محصوالت مرجوعی و تاریخ گذشته 
با اضافه کردن اب به  اند  بوده و آنان قصد داشته 
آنها و افزایش تعداد بطری ها از شرکت تولید این 
محصوالت سوءاستفاده کنند و قصدی برای فروش 

آن به مردم نداشتند.
شده  انجام  تحقیقات  در  اینکه  بیان  با  گودرزی   
مشخص شد که هیچکدام از این بطری های پر شده 
در بین شهروندان توزیع نشده بود، گفت: تحقیقات 

تکمیلی در این خصوص همچنان ادامه دارد.
پس از گذشت چند روز و تحقیقات صورت گرفته از 
سوی پلیس و قوه قضاییه  گروه سولیکو )کاله( بیانیه 
رسمی در خصوص حواشی ایجاد شده منتشر کرد 

که به شرح زیر است:

واکنش کاله به انتشار یک فیلم:
متخلفان با پر کردن بطری ها 

قصد سوء استفاده از 
شرکت را داشتند

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اردیبهشت ماه 1400      شماره 31 دوره جدید )136(      
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رسیدگی و تعقیب جزائی متخلفان از مراجع قضایی ذیربط اقدام نموده است و هم 
اکنون پرونده موضوع تخلف افراد متخلف و کلیه اشخاصی که به نحوی در وقوع 
این تخلف و یا فراهم شدن زمینه های نشر نادرست آن به قصد تشویش اذهان 
عمومی و سلب اعتماد عموم مصرف کنندگان و مشتریان شرکت در سراسر ایران 
عزیز و کشورهای همسایه و منطقه و نیز اضرار و ایراد خسارات مادی و معنوی 
به شرکت دخالت داشته اند، در واحدهای مربوطه قوه قضائیه با جدیت تمام در 
دست رسیدگی است و به محض پایان یافتن مرحله تحقیقات قضائی و روشن 
شدن تمام ابعاد قضیه و فراهم شدن زمینه امکان انتشار قانونی نتایج تحقیق، 
حقیقت ماجرا و کم و کیف آن، به وضوح به استحضار شما ملت شریف و عموم 
هموطنان عزیز و مصرف کنندگان محصوالت و مشتریان وفادار و گرامی شرکت 

خواهد رسید.
این شرکت وظیفه خود می داند همین جا از مسئولین محترم واحدهای قضائی 
کشور و قضات ارجمنِد رسیدگی کننده به موضوع و نیز مقامات و مراجع محترم 
انتظامی و امنیتی که همگی با جدیت و دقت و سرعت عمل به جا و به موقع و 
مٶثر ما را در کشف و رسیدگی و تعقیب این موضوع خطیر یاری و مساعدت کرده 
اند، کمال تشکر و قدردانی خود را اعالم نماید و به شما هموطنان عزیز نیز اجماالً 
عرض کنیم که موضوع تخلف در خارج از چرخه تولید و توزیع و صرفاً در مرحله 

استرداد و برگرداندن ضایعات به شرکت، به قصد سوء استفاده مالی مربوط به 
ضایعات مرجوعی، صورت گرفته و به هیچ عنوان ربطی به محصوالت و کاالهایی 
که باید به واحدهای هدف توزیع و فروشگاه ها و مصرف کنندگان برسد، نداشته 
است. بدیهی است با تدابیر سختگیرانه بیشتری که اتخاذ شده است، انشاهلل پس 
از این، با چنین پدیده هایی که معموالً با توجه به خصوصیات برخی از نیروهای 
وسوسه پذیر خطاکار، در مجموعه های بزرگی به عظمت امثال این شرکت، در هر 

جایی متصور است، هرگز مواجه نخواهیم شد.
از احساس مسئولیت اجتماعی همه هموطنان و ابراز نگرانی و اظهار محبت و ابراز 
همدردی و اعالم آمادگی برای کمک و مساعدت در این خصوص و بذل محبت 
و عنایِت همه مقامات و مسئولین عمومی و مراجع و شرکت های محترم لبنی 
و انجمن محترم صنایع فرآورده های لبنی کشور و نیز عزیزان و اعضای گرامی 
خانواده بزرگ مشتریان و مصرف کنندگان شرکت سولیکو کاله، کمال تشکر و 

سپاس را داریم.
دست به دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد
گروه صنایع غذایی سولیکو )کاله(
غالمعلی سلیمانی

رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی شیرین عسل با 
انتقاد از عملکرد بانک ها در تأمین مالی و ارائه تسهیالت 
به واحدهای تولیدی و صنعتی، بازنگری سیاست گذاری 
تامین مالی توسط بانک ها در سال جدید را خواستار 

شد.
رئیس اتاق تبریز از عملکرد بانک ها در تأمین مالی و ارائه 

تسهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی انتقاد کرد.
اتاق  از  نقل  به  کارآفرینی و صنعت غذا  به گزارش 
استاندار  با  نوروزی  دیدار  در  ژائله  یونس  بازرگانی، 
آذربایجان شرقی، وجود همدلی و هماهنگی مابین 
مسئوالن استان را نعمتی بزرگ برای استان دانست و 
گفت: با توجه به شعار سال، امسال وظایف خطیری بر 
عهده داریم و در این شرایط نیازمند تدوین نقشه راه 

برای خود هستیم تا به درستی قدم برداریم.
رئیس اتاق تبریز ادامه داد: واحدهای تولیدی استان 
آذربایجان شرقی در سال ۹۹ با همت و تالشی مضاعف 
نه تنها در راستای حفظ اشتغال قدم برداشتند بلکه 

زمینه افزایش اشتغال زایی در استان را فراهم کردند.

رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی شیرین عسل 
همچنین با اشاره به افزایش صادرات از استان در سال 
گذشته نیز گفت: تنها در روز آخر عید، شاهد صدور 
باالترین تعداد گواهی مبدأ تاریخ اتاق بودیم و از سوی 
دیگر میزان صدور گواهی مبدأ برای صادرات از استان 
در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۲0۹ درصد رشد داشته 

است.
ــود  ــد در خ ــع تولی ــی از موان ــد باالی  درص

ــت ــل اس ــتان قابل ح اس
ژائله با اشاره به لزوم برداشتن موانع سر راه تولید گفت: 
برای برداشتن موانع تولید استان باید از مجموعه خود 
استان آغاز به کار کنیم چراکه درصد باالیی از این موانع 

در خود استان قابل حل است.
او با انتقاد از عملکرد بانک ها در تأمین مالی و ارائه 
گفت:  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  به  تسهیالت 
متأسفانه در این خصوص به درستی عمل نشده است 

که باید در سال جدید، فکری در این زمینه شود.
رئیس اتاق تبریز همچنین بر لزوم اجرایی شدن تمامی 
مصوبات شورای گفت وگوی استان تأکید کرد و گفت: 
برای برداشتن موانع، نمی توانیم با این مانع ها مدارا کنیم 

چراکه مشکالت گاه زاییده مالحظه کاری ها هستند.
 بخــش خصوصــی نقــش بســیار مهمــی در 

تحقــق شــعار ســال دارد

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار اظهار کرد: 
بخش خصوصی، تجار، بازرگانان و صاحبان واحدهای 
صنعتی و تولیدی، نقش بسیار مهم و خطیری در 

راستای تحقق شعار سال دارند.
ابراز امیدواری کرد: در سال  محمدرضا پورمحمدی 
جدید شاهد اشتغال زایی بیشتر برای جوانان، کاهش 
نرخ بیکاری، افزایش تولید و به خصوص افزایش صادرات 

و سرمایه گذاری ها باشیم.
او با بیان اینکه سال ۹۹، سال بسیار سختی برای دولت و 
بخش خصوصی بود، گفت: تشدید تحریم های اقتصادی 
و شیوع کرونا ، آثار زیادی بر اقتصاد کشور داشتند اما 
به رغم  تمام مشکالت، شاخص های اقتصادی کشور و 

استان، مثبت است.
بخش  فعاالن  تالش های  و  زحمات  از  پورمحمدی 
خصوصی استان در سال گذشته قدردانی کرد و گفت: 
باوجود مشکالت اقتصادی، صاحبان واحدهای تولیدی 
و صنعتی استان در سال گذشته هیچ نیروی کاری 
را تعدیل نکردند که این مردانگی آنها در تاریخ ثبت 

می شود.
او همچنین با بیان اینکه تا آخرین روز مسئولیت به 
تعهدات خود در قبال  مردم عمل می کنیم، اظهار داشت: 
ریل گذاری و تدوین نقشه راه توسعه و رفع موانع تولید از 
اولویت های مدیریت اجرایی استان در سال جاری است.

لزوم بازنگری در یونس ژائله مطرح کرد:
سیاست گذاری بانک ها در تأمین مالی تولید
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سرنوشت مرغ در انتظار 
محصوالت لبنی

سـخنگوی انجمـن صنفـی صنایع 
لبنـی ایـران بـا تاکیـد بـر اینکـه 
مسـئولیت حراسـت از قدرت خرید 
مـردم بـا نظـام سیاسـت گـذاری 
نـه تولیدکننـدگان،  کشـور اسـت 
گفت: هشـدار تولیدکننـدگان مرغ 
از سـوی مسـئوالن شـنیده نشـد 
و ایـن نشـنیدن باعـث بـروز وضعیـت کنونـی در بـازار این کاالها شـد. 
صنایـع لبنـی نیز امروز نسـبت به بروز وضعیت مشـابهی در این صنعت 
هشـدار می دهنـد و بـه جـد خواهـان اصالح قیمـت کاالهای مشـمول 

قیمـت گـذاری دولتی هسـتند.
بـه گـزارش ایلنـا؛ محمدرضـا بنی طبـاء بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته 
یکی از سـال های سـخت اقتصـادی برای صنایـع لبنی بود، اظهـار کرد: 
تولیدکننـدگان در سـه سـال جنـگ اقتصـادی در کنـار مـردم و نظـام 
بودنـد و شـرایط سـختی را تحمـل کردنـد. حاال ایـن توقـع را دارند که 
در شـرایطی کـه فشـار حداکثـری علیـه ایران با شکسـت مواجه شـده 
و تحـوالت حکایـت از افـق روشـنی پیـش روی کشـور دارد و در سـالی 
کـه بـه عنـوان »تولیـد، پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها« نـام گذاری شـده، 

صداشـان شـنیده شود.
وی بـا اشـاره بـه وضعیت قیمت گـذاری در صنایـع لبنی ادامـه داد: در 
آذرماه سـال ۹۹، سـتاد تنظیم بازار قیمت مصوب 41۵0 تومان را برای 
خریـد شـیرخام از دامـداران تعیین و بر اسـاس آن قیمـت 10 محصول 

لبنـی شـامل قیمت گـذاری را تعیین و بـه کارخانه ها ابـالغ کرد.
بـه گفتـه بنی طبـاء؛ در فاصلـه کوتـاه پـس از تعییـن قیمـت مصـوب 
لبنیـات، سـتاد بـار دیگر نرخ خریـد شـیرخام از دامـداران را افزایش داد 
بـدون اینکـه تغییـری در قیمت هـای مصـوب ابالغی محصـوالت لبنی 
ایجـاد کنـد. ایـن به معنـی تحمیل زیـان 3 درصدی بـه تولیدکنندگان 
محصـوالت لبنـی بـود کـه بـا افزایـش هزینه هـای تولیـد در ماه هـای 

گذشـته ایـن زیـان به حـدود 10 درصد رسـیده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه ۶۵ درصـد هزینه تولید محصـول لبنی را قیمت 
شـیرخام تشـکیل می دهـد، یـادآور شـد: در حـال حاضـر کارخانه هـا 
هـر کیلوگـرم شـیرخام را بیـش از نـرخ مصـوب از دامـداران خریـداری 

می کننـد.

وی در تشـریح وضعیت هزینه های تولید به سـه متغیر قیمت شـیرخام، 
قیمـت محصوالت پتروشـیمی و حقوق و دسـتمزد اشـاره کـرد و گفت: 
قیمـت فروش شـیرخام درب کارخانه های لبنی به حـدود ۵ هزار تومان 
رسـیده، ایـن درحالی اسـت که آخرین قیمت مصوب شـیر خـام 4۵00 
تومان اسـت و با توجه به در پیش بودن فصل گرما و کاهش شـیردهی 
دام ها انتظار می رود شـاهد اوج گیری مجدد قیمت شـیرخام باشـیم که 

برخـالف محصـوالت لبنی تابع هیچ نظارتی هم نیسـت.
بنی طباء افزایش قیمت در سـایر ملزومات تولید محصوالت لبنی را نیز 
مـورد اشـاره قـرار داد و افـزود: عـالوه بر نرخ شـیر خام سـایر مولفه های 
تولیـد نیـز بـر افزایـش قیمت هـا موثـر بوده انـد چراکـه از ابتدای سـال 
تـا امـروز پتروشـیمی ها ۲۲ درصـد بـر قیمـت محصـوالت خـود که در 
بسـته بنـدی لبنیات اسـتفاده می شـود افزوده انـد، عالوه بـر این حقوق 
و دسـتمزد حداقـل ۲۵ درصـد افزایـش یافتـه و در کنار این سـه عامل 
مهـم، هزینه هـای دیگـر از حمل و نقل تـا هزینه های سـربار نیز اضافه 

شـده است.
وی اظهـار کـرد: قابـل قبول نیسـت وقتـی دولت به طور رسـمی حقوق 
و دسـتمزد را افزایـش داده و در واقـع از افزایـش هزینه هـای تولیـد هم 
در حقـوق و دسـتمزد و هم در سـایر متغیرها آگاه اسـت، اصالح قیمت 
محصـوالت مشـمول قیمت گـذاری را به تاخیـر بیانـدازد. این وضعیت 
بـه معنـی این اسـت که سـازمان حمایت و سـتاد تنظیم بـازار از جیب 

تولیدکننـدگان یارانه میدهند.
بنـی طبـاء معتقـد اسـت، صنایع لبنـی در حالی سـال 1400 را شـروع 
می کننـد که در تولید 10 محصول مشـمول قیمت مصوب یـا وارد زیان 

شـده اند یا هزینه تولید آن ها سـربه سـر اسـت.
وی بـا اشـاره بـه نزدیکـی ماه رمضـان گفت: بـه زودی ماه رمضـان آغاز 
مـی شـود و پـس از آن وارد تحـوالت سیاسـی کشـور می شـویم و ایـن 
بـه معنـی آن اسـت کـه حداقـل تا ۶ مـا دیگر متاثـر از انگیزه هـای غیر 
اقتصـادی نمی توان شـاهد تصمیم موثر برای حمایـت از تولیدکنندگان 

باشیم.
بنـی طبـاء بـا یـادآوری وضعیت صنایـع تولیدی مرغ نسـبت بـه تکرار 
چنیـن وضعیتـی در محصـوالت لبنـی هشـدار داد و گفـت: هشـدار 
تولیدکننـدگان مـرغ از سـوی مسـئوالن شـنیده نشـد و این نشـنیدن 
باعـث بـروز وضعیـت کنونـی در بـازار این کاالها شـد. صنایـع لبنی نیز 
امروز نسـبت به بروز وضعیت مشـابهی در این صنعت هشـدار می دهند 
و بـه جد خواهان اصالح قیمت کاالهای مشـمول قیمـت گذاری دولتی 

هستند.
وی تصریـح کـرد: با توجه به اینکه ۷0 درصد تولیدات بسـیاری از صنایع 
لبنی شـامل 10 قلم محصول مشـمول قیمت مصوب می شـوند، صنایع 
کوچـک و متوسـط ماه هاسـت وارد زیـان شـده اند و ایـن وضعیـت بیش 
از همـه بـه ضـرر واحدهـای کوچک و متوسـط اسـت. صنایـع کوچک و 
متوسـط شـاید سـهم زیادی از بازار نداشـته باشـند، اما سـهم مهمی در 
اشـتغال زایی بخصـوص در شهرسـتان ها دارد و حفـظ آن هـا عـالوه بـر 

حمایـت از تولیدکننـده به معنـی حمایت از مردم اسـت.
بنـی طبـاء بهتریـن تصمیـم بـرای نجات ایـن صنایـع را حـذف قیمت 
دسـتوری عنوان کرد و افزود: درخواسـت ما از نظام سیاسـتگذاری اعم از 
مجلس و دولت از کمیسـیون های کشـاورزی و صنایع گرفته تا سـازمان 

ر   خبـا ا

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اردیبهشت ماه 1400      شماره 31 دوره جدید )136(      
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حمایـت و سـتاد تنظیـم بـازار این اسـت که بـا حذف قیمت دسـتوری 
اجـازه دهنـد نظـام بـازار کار خـود را انجام دهـد و حمایت مسـتقیم از 

مصـرف کننـدگان در دهک هـای محروم در دسـتور کار قـرار گیرد.
 سـخنگوی انجمـن صنفـی صنایـع لبنـی ایـران تاکیـد کـرد: کاهش 
هزینه هـای تولیـد و افزایـش قـدرت خریـد مـردم و رفع موانـع و حل 
مشـکالت وظیفه نظام سیاسـتگذاری کشـور اسـت و مقصر جلو دادن 
تولیدکننـدگان و قـرار دادن آن هـا در مقابـل مـردم تنها بـرای فرار از 

مسـئولیت است.

 

سرانه مصرف لبنیات باز 
کاهش یافت

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی 
سرانه  متوسط  اکنون  هم  گفت: 
مصرف لبنیات در کشور ما ۵0 تا 
۶0 کیلو است که متاسفانه نسبت به 

سال های اخیر کاهش داشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی های لبنی با انتقاد از فاصله چشمگیر متوسط سرانه مصرف لبنیات 
با دنیا اظهار کرد: هم اکنون متوسط سرانه مصرف لبنیات در دنیا 1۸0 
کیلو و در کشور ما ۵0 تا ۶0 کیلو بوده که متاسفانه نسبت به سال های 

اخیر کاهش داشته است.
او سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹ را 110 تا 1۲0 کیلوگرم اعالم کرد 
و افزود: سیاست گذاری دولت و عدم حمایت از تولید منجر به کاهش 
سرانه مصرف لبنیات شد، به عنوان مثال بخشی از اختیارات را به وزارت 
جهاد کشاورزی دادند که معاون صنایع وزارت جهاد درخواست آزادسازی 
شیرخشک بی رویه را داده که این امر منجر به کاهش سرانه مصرف 

شیرخام شده است.
ظفری ادامه داد: بنابر آمار معاونت امور وزارت جهاد سالیانه 10 میلیون 
تن و به اعتقاد صنعت ۷ تا ۸ میلیون تن شیرخام تولید می شود که ۶ 
میلیون تن آن جذب صنعت می شود، اما با فرض درست بودن آمار 
وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید سالیانه 10 میلیون تن شیرخام با 
احتساب جمعیت ۸۵ میلیون نفر امکان رسیدن سرانه مصرف میانگین 

جهانی وجود ندارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه شرایط صادرات شیرخشک را نداریم، گفت: 
شیرخشک محصولی است که قابلیت فرآوری آن وجود دارد و تنها اتخاذ 
تصمیمات نادرست مبنی بر صادرات بی رویه شیرخشک، شرایط را دشوار 
کرده است و با استمرار این روند کار به جایی می رسد که سرانه مصرف 

از این رقم  هم کمتر می شود.
او درباره راهکار تحقق رسیدن سرانه مصرف به اهداف برنامه هفتم توسعه 

بیان کرد: دولت تنها باید نظاره گر باشد چرا که مداخله و امضاهای طالیی 
دولت مانع اجرای سیاست های کالن شده است و همواره امیدواریم روزی 
برسد که با افزایش قدرت خرید و سرانه مصرف لبنیات به متوسط دنیا، 

سرانه مصرف دارو در کشور کاهش یابد.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات 
یکی دیگر از راهکارهای کاهش سرانه مصرف لبنیات محسوب می شود، 
گفت: دولت نیازهای اصلی شهروندان را باید اولویت بندی کند و به 
عبارت دیگر زمانی که ارزش افزوده از واحدهای تولیدی گرفته می شود، 
باید از این طریق مردم  مورد حمایت قرار گیرند، در غیر این صورت امکان 

خرید لبنیات با نرخ تمام شده تولید وجود ندارد.
او در پایان با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارمندی و کارگری جوابگوی 
هزینه های تولید نیست، تصریح کرد: با وجود تورم 40 تا ۵0 درصدی، 
افزایش 10 تا 1۵ درصدی حقوق جوابگوی گرانی ها نیست، از این رو 
دولت برای کل جامعه هدف باید یارانه لبنیات تخصیص دهد تا محصول 

نصف قیمت به دست تولیدکننده برسد.

 

توزیع  و  تولید  برنامه 
روغن برای سال 1400 

اعالم شد
تنظیم  ستاد  دبیر  نامه  اساس  بر 
بازار، کارخانجات تولیدی در سال 
جاری باید نسبت به تولید ماهانه 
1۸0 هزار تن روغن که 1۲0 هزار 

تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و 3۵ هزار تن در 
بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از ستاد تنظیم بازار، 
عباس قبادی طی نامه ای به مسئوالن سازمان حمایت، وزارت جهاد 
کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاونت امور صنایع وزارت 
صمت درباره سیاستگذاری عرضه و توزیع روغن خوراکی در سال 1400، 
اعالم کرده که میزان روغن خام مورد نیاز برای تولید و توزیع روغن نباتی 
برای شش ماهه اول سال 1400 معادل یک میلیون و ۵0 هزار  تن )۷۹0 
هزار تن روغن خام و ۲۶0 هزار تن روغن از محل استحصال دانه روغنی 

وارداتی( مصوب شده است.
مقادیر نیاز روغن خام برای تحقق برنامه تولید و آرامش بازار نیز شامل 
۲40 هزار تن روغن خام پالم، 400 هزار تن روغن خام آفتاب، 1۵0 هزار 
تن روغن خام سویا، است. همچنین از محل استحصال روغن از دانه 
روغنی سویا وارداتی حدود ۲۶0 هزار تن روغن استحصال می شود که در 

فرایند تولید و عرضه به کشور قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با بیان اینکه جدول سهمیه کارخانجات تولیدی مورد 
که  نوشته  نامه  در  گرفته،  قرار  ذیربط  تشکل های  و  انجمن ها  تایید 
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کارخانجات تولیدی بر اساس برنامه ابالغی باید نسبت به تولید ماهانه 
1۸0 هزار تن روغن که 1۲0 هزار تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تن 
در بخش صنف و 3۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند. 
البته جابجایی ارقام اعالمی در صورت لزوم و به منظور مدیریت بازار 

امکان پذیر خواهد بود.
تولیدکنندگان روغن موظف به ثبت اطالعات در سامانه جامع 

تجارت شدند
همچنیـن بـر اسـاس اعـالم دبیـر سـتاد تنظیـم بـازار کارخانجـات 
تولیـدی بایـد برنامه ریـزی الزم بـرای تولید روغن در بخـش خانوار 
بـه صـورت ۷0 درصـد روغـن مایـع )معـادل ۸4 هـزار تـن( و 30 
درصـد روغـن نیمـه جامد )معادل 3۶ هـزار تن( و بـه تفکیک روغن 
تولیـدی مایـع خانـوار ۶0 درصـد پخـت و پـز )معادل ۵0 هـزار تن( 
و 40 درصـد سـرخ کردنـی )معـادل 34 هـزار تن( را در دسـتور کار 

قـرار دهند.
 در ادامـه ایـن نامـه بـا اشـاره بـه تکالیـف دولـت در رصـد و پایـش 
واردات و توزیـع انـواع روغـن خـام و سـاخته شـده، همـه واحدهای 
تولیـدی، توزیعـی و پخـش مکلف به ثبـت اطالعات ترخیـص، تولید 
و توزیـع بـه تفکیک خریدار در سـامانه جامع تجارت داخلی شـدند. 
سـازمان حمایـت مصـرف کننـدگان و تولیـد کننـدگان نیـز باید بر 
کلیـه مراحـل تامیـن، تولیـد و توزیـع و رعایـت قیمت هـای مصوب 
نظـارت حداکثری داشـته باشـد و بـا تخلفات احتمالـی برخورد کند.
گفتنـی اسـت کـه بـر اسـاس آمـار 11 ماهـه سـال 13۹۹، از بیـن 
کاالهـای منتخـب صنعتی، بیشـترین کاهش تولید مربـوط به روغن 
سـاخته شـده نباتـی بـوده که بـا 1۶.۲ درصـد کاهش از حـدود یک 
میلیـون و ۶۵0 هـزار تـن در 11 ماهـه سـال 13۹۸ به یـک میلیون 
و 3۸0 هـزار تـن در مـدت مشـابه سـال گذشـته رسـیده اسـت. 
همچنیـن بـر اسـاس این آمـار در بهمن ماه سـال قبـل تولید روغن 
بـه 1۶۵ هـزار تـن رسـیده اسـت کـه نزدیک بـه 10 درصد نسـبت 
بـه مـاه قبـل از خـود افزایش داشـته اسـت. ایـن در حالی اسـت که 
بـر اسـاس نامـه تولیـد روغن بایـد ماهانـه بـه 1۸0 هزار تن برسـد.

اواخـر شـهریور پارسـال بـود که عرضـه روغـن جامد در فروشـگاه ها 
کـم شـد و قیمـت آن نیـز افزایـش یافـت. کمتـر از یـک مـاه بعـد 
نیـز روغـن مایـع در بـازار کمیـاب شـد؛  بـه طوری کـه ایـن کاال یا 
در مغازه هـا و فروشـگاه های بـزرگ نبـود یـا بـه هـر نفـر تنهـا یـک 
روغـن فروختـه مـی شـد. اگـر چه بنـا بـر وعـده مسـئوالن مربوطه 
قـرار بـود از اوایـل دی مـاه روغـن در بـازار توزیـع و مشـکل ایـن 
کاالی پرمصـرف حـل شـود، امـا بـه نظـر مـی رسـد ایـن وعـده در 
بخـش روغـن جامـد هنـوز  عملیاتـی نشـده اسـت؛  بـه طـوری که 
اوایـل اسـفند فـروش روغـن جامـد بـا کارت ملی خبرسـاز شـد. اما 
معـاون بازرگانـی داخلـی وزارت صمت فروش روغن بـا کارت ملی را 
تکذیـب کـرد و از افزایش ۲۵ درصـدی تولید روغن خبـر داد. نهایتا 
اواخـر اسـفند پارسـال قائم مقـام وزیـر صمـت در امـور بازرگانـی به 
وجـود مشـکالتی در بـازار روغـن جامـد اذعان کـرد و وعـده داد که 

ایـن مشـکالت در فروردیـن 1400 برطـرف شـود.

 

درصدی   90 افزایش 
نوروز  آجیل  مصرف 
نسبت به سال گذشته/ 
کرونا  از  مردم  ترس 

کمتر شده است
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 

به  ابتدای شیوع کرونا مصرف آجیل  اظهار داشت: سال گذشته در 
شکل قابل توجهی کاهش یافت، اما امسال شاهد افزایش ۹0 درصدی 

مصرف آن نسبت به ابتدای شیوع کرونا بودیم.
میزان  کرونا  شیوع  با  اینکه  بیان  با  ارزانی  علیرضا  ایلنا؛  گزارش  به 
مصرف آجیل کاهش ۵0 درصدی داشت، گفت: ترس ناشی از ابتال 
به ویروس کرونا موجب شد مصرف آجیل در سال گذشته به نصف 

کاهش یابد.
وی ادامه داد: البته عامل مهم دیگری نیز در کاهش مصرف آجیل 

موثر بوده است.
ارزانی این عامل مهم را مشکالت اقتصادی عنوان کرد که توان خرید 

مردم را کاهش داده است.
خرید  برای  را  کاالهایی  اقتصادی  فشار  در  مردم  شد:  یادآور  وی 
بیشتری دارند و آجیل و خشکبار در  انتخاب می کنند که ضرورت 

این لیست خرید قرار ندارد.
ارزانی معتقد است؛ هر چند آجیل جزو کاالهای ضروری نیست، اما 
اقالم  سهم آن در هزینه سبد پذیرایی نوروز خانوار نسبت به سایر 

کمتر است.
وی میانگیــن قیمــت 3 کیلوگــرم آجیــل مرغــوب در نــوروز 
ــزود: در  ــرد و اف ــالم ک ــان اع ــزار توم ــدود ۵00 ه ــالجاری را ح س
ــوروز  ــرف ن ــر مص ــای پ ــایر کااله ــت س ــش قیم ــا افزای ــه ب مقایس
ماننــد شــیرینی و میــوه، آجیــل کاالی ارزان  قیمت تــری محســوب 

می شــود.
ارزانــی تصریــح کــرد: میــزان کــم مصــرف آجیــل نیــز نســبت بــه 
ــر  ــه صرف ت ــرون ب ــا مق ــرف آن را در مهمانی ه ــا، مص ــایر کااله س

می کنــد.
ــه ازای هــر نفــر در مهمانی هــا را 30  وی میــزان مصــرف آجیــل ب

گــرم عنــوان کــرد.
ارزانــی بــا اشــاره بــه پیش بینــی افزایــش مصــرف آجیــل در نــوروز 
امســال نســبت بــه ســال گذشــته، اظهــار کــرد: ســال گذشــته در 
ــی  ــل توجه ــکل قاب ــه ش ــل ب ــرف آجی ــا مص ــیوع کرون ــدای ش ابت
کاهــش یافــت، امــا امســال شــاهد افزایــش ۹0 درصــدی مصــرف 

ــا بودیــم. آن نســبت بــه ابتــدای شــیوع کرون
ــال را  ــوروز امس ــل در ن ــرف آجی ــد مص ــش خری ــل افزای وی دلی

ــمرد. ــا برش ــروس کرون ــال وی ــردم از انتق ــی م ــش نگران کاه

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اردیبهشت ماه 1400      شماره 31 دوره جدید )136(      
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بررســی تاثیرگــذاری 
امنیــت  بــر  کرونــا 

غذایــی
موسســه  رئیــس 
برنامــه  پژوهش هــای 
جهــاد  وزارت  ریــزی 
کشــاورزی، گفــت: مطالعاتــی در خصــوص تاثیــر شــیوع ویــروس 
ــم. ــام داده ای ــی انج ــت غذای ــاورزی و امنی ــر بخــش کش ــا ب کرون
ــگاران جــوان؛ علــی کیانــی راد رئیــس  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
موسســه پژوهش هــای برنامــه ریــزی اقتصــاد کشــاورزی و توســعه 
روســتایی وزارت جهــاد کشــاورزی بیــان کــرد: مطالعــه ای کــه بــه 
درخواســت مرکــز پژوهش هــای توســعه و آینــده نگــری ســازمان 
برنامــه و بودجــه انجــام دادیــم، در رابطــه بــا بررســی آثــار شــیوع 
ویــروس کوویــد 1۹ بــر روی مســئله کشــاورزی و امنیــت غذایــی 

بــوده اســت.
او افــزود: قبــل از شــیوع ایــن بیمــاری نیــز بــا مشــکالت عدیــده ای 
بودیــم؛  امنیــت غذایــی مواجــه  در حوزه هــای کشــاورزی و 
ــد 1۹ از  ــاری کووی ــیوع بیم ــار ش ــردن آث ــک ک ــن، تفکی بنابرای
ــای  ــادی و تحریم ه ــوک های کالن اقتص ــل ش ــائل مث ــایر مس س
ناعادالنــه کــه بــر علیــه کشــور مــا اعمــال شــده، بســیار ســخت و 
شــاید غیرممکــن باشــد امــا تــالش کردیــم کــه تــا جــای ممکــن، 
بتوانیــم آثــار ایــن پدیــده را بــر اســاس آنچــه کــه در جهــان اتفــاق 
افتــاده و در کشــور مــا هــم تاثیرگــذار بــوده، مــورد بررســی قــرار 

دهیــم.
ــه  ــا را ب ــی م ــل دسترس ــم  از قب ــرد: تحری ــه ک ــی راد اضاف کیان
و  بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی  بازار هــای جهانــی 
همچنیــن بــرای واردات نهاده هــای مــورد نیــاز بــرای تولیــد 
غــذا و محصــوالت کشــاورزی مــورد نیــاز، تحــت تاثیــر قــرار داده 
ــد فکــر دیگــری  ــود و چــون  نمی توانســتیم نفــت بفروشــیم، بای ب
ــوالت  ــادرات محص ــد ص ــل، بای ــن دلی ــه همی ــه ب ــم ک می کردی

کشــاورزی و غذایــی را رونــق  می دادیــم.
او تصریــح کــرد: بدیهــی اســت کــه بعــد از شــیوع کوویــد 1۹ بــه 
ویــژه در ماه هــای اولیــه آن، دسترســی مــا بــه بازار هــای جهانــی 
ــران  ــور جب ــه منظ ــه ب ــاورزی ک ــوالت کش ــادرات محص ــرای ص ب
درآمد هــای از دســت رفته نفتــی در نظــر گرفتــه بودیــم، بــا 
ــی  ــای اصل ــرای واردات نهاده ه ــن ب ــد. همچنی مشــکل مواجــه ش
مــورد نیــاز تولیــد مــواد پروتئینــی، بــه ویــژه نهاد ه هــای خــوراک 
دام و طیــور و همینطــور محصوالتــی ماننــد برنــج یــا روغــن کــه 

نیازمنــد واردات آن هــا هســتیم، دچــار مشــکل شــدیم.

رئیــس موسســه پژوهش هــای برنامــه ریــزی اقتصــاد کشــاورزی و 
توســعه روســتایی وزارت جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: تمــام ایــن 
مــوارد عــالوه بــر تغییــر الگــوی مصرفــی در جامعــه کــه بیشــتر بــه 
ــرآوری شــده رفتنــد،  ســمت محصــوالت بســته بنــدی شــده و ف
ــن  ــیوع ای ــه ش ــای اولی ــه در ماه ه ــم داد ک ــت ه ــه دس ــت ب دس
بیمــاری، شــرایط بســیار ســختی بــرای تولیدکننــدگان محصــوالت 
بــه دلیــل  امــا  ایجــاد شــود،  کشــاورزی و غذایــی کشــور 
ــی  ــورد فراوان ــل در م ــت، حداق ــورت گرف ــه ص ــی ک حمایت های

ــدیم. ــکل نش ــار مش ــه دچ ــت ک ــوان گف ــذا می ت غ
او ضمــن تاکیــد بــر متفــاوت بــودن فراوانــی و دسترســی بــه غــذا 
بیــان کــرد: البتــه از نظــر بعــد دسترســی بــه غــذا کــه بــه عوامــل 
دیگــری فراتــر از مســئله تولیــد غــذا مثــل نــرخ تــورم ســاختاری 
موجــود در کشــور یــا برخــی سیاســت های قیمــت گــذاری 
ــد در  ــر هدفمن ــت غی ــا حمای ــده ی ــد کنن ــرای تولی ــب ب نامناس
برخــی از مــوارد نســبت بــه مصــرف کننــدگان محصــوالت غذایــی 
ــدگان  ــرف کنن ــرای مص ــرایط ب ــت، ش ــته اس ــاورزی وابس و کش

ــد. ــخت تر ش ــی س ــاورزی و غذای ــوالت کش محص
کیانــی راد اظهــار کــرد: امیــد مــی رود کــه بــه تدریــج بــا کاهــش 
آثــار شــیوع ایــن ویــروس پاندمیــک، در مــورد تغذیــه کــه 
ــدا نداشــت،  ــال پی ــرده قب ــدا ک ــون پی ــه اکن ــی را ک ــاید اهمیت ش
ــه اینکــه  ــد ب ــدار برگردان ــک مق ــا را ی ــای سیاســتگذاران م نگاه ه
ــه  ــه ب ــا تکی ــی ب ــدگان محصــوالت کشــاورزی و غذای از تولیدکنن

ــد. ــت کنن ــد داخــل، حمای تولی
کرونا، سیاست گذاری غذایی را تغییر می دهد

ــت  ــظ امنی ــرای حف ــان ب ــور های جه ــیاری از کش ــزود: بس او اف
غذایــی خــود در ایــن بــازه زمانــی، حتــی ذخایــر موجــود در جهان 
ــد  ــروس بتوان ــن وی ــروع ای ــاید ش ــد. ش ــع آوری کردن ــم جم را ه
نــوع سیاســت گــذاری مــا را در طــول زنجیــره ارزش محصــوالت 
ــک  ــد ی ــا نیازمن ــرا، قطع ــد؛ زی ــر ده ــی، تغیی ــاورزی و غذای کش
ــدگان  ــدگان و مصــرف کنن ــد کنن ــت از تولی ــع حمای ــه جام برنام
ــرای دوره پســاکرونا،  ــا ب ــه تنه ــی ن محصــوالت کشــاورزی و غذای
ــالمی  ــالب اس ــعه و گام دوم انق ــم توس ــه هفت ــرای برنام ــه ب بلک
هســتیم. ایــن مســئله یعنــی ارتقــا و حفــظ امنیــت غذایــی بــا اتــکا 
ــواره  ــی، هم ــی داخل ــاورزی و غذای ــوالت کش ــدات محص ــه تولی ب

ــوده اســت. ــز ب ــام معظــم رهبــری نی ــدات مق یکــی از تاکی
ــن طــور در نظــر  ــوان ای ــا می ت ــت: تقریب ــام مســئول گف ــن مق ای
ــی  ــور کل ــه ط ــذا ب ــه غ ــی ب ــا، دسترس ــور م ــه در کش ــت ک گرف
کاهــش پیــدا نکــرده امــا مســئله اصلــی، وجــود شــرایطی اســت 
کــه از قبــل وجــود داشــته مثــل شــرایط تحریمــی و ســاختار های 
نادرســت اقتصــادی؛ البتــه، قطعــا اقشــار آســیب پذیرتــر بــه غــذای 
کمتــری دسترســی دارنــد امــا نــه از نظــر فیزیکــی بلکــه از نظــر 
ــوه  ــد می ــوارد مانن ــد بعضــی از م ــدرت خری ــوان و ق اقتصــادی، ت

جــات و ســبزیجات را نداشــتند.
ــوالت  ــوزه محص ــه در ح ــت ک ــی اس ــن در حال ــه داد: ای او  ادام



پروتئینــی، گوشــت، مــرغ و % تــا قبــل از افزایــش قیمــت اخیــری 
ــز مشــکلی را  ــاد، از لحــاظ دسترســی اقتصــادی نی ــاق افت ــه اتف ک
ــازمان های  ــک س ــد کم ــا نیازمن ــتیم. قطع ــاد نداش ــورت ح ــه ص ب
حمایتــی و دولــت هســتیم تــا یارانه هــای موادغذایــی را بــه صــورت 
ــم  ــوزه تنظی ــم در ح ــداری ه ــد و مق ــاص دهن ــر اختص هدفمندت
بازار هــای زنجیــره ارزش، بتوانیــم یــک مدیریــت و سیاســت 

ــم. ــه کنی ــره ارائ ــن زنجی ــول ای ــام ط درســتی را در تم

 

مهمتریـن مسـئله در سـند 
اجرایـی  غذایـی  امنیـت 
است/سـبد  آن  شـدن 
ارزیابـی  مطلـوب،  غذایـی 

شـود خطـر 
انقــالب  عالــی  شــورای  عضــو 
ــئله  ــن مس ــت: مهمتری ــی گف فرهنگ
در ســند امنیــت غذایــی اجرایــی 
ــه در  ــرد، البت ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک ــدن آن اس ش
ســاختار کل ایــن ســند طراحــی مهمــی داریــم کــه تمــام مــوارد 
ــه ســند اعــم از بازنگــری، اجــرای سیاســت ها و غیــره را  مربــوط ب

پوشــش خواهــد داد.
ــه نقــل از مرکــز خبــر  بــه گــزارش پایــگاه خبــری اگروفودنیــوز، ب
ــیون  ــم کمیس ــه هجده ــی، جلس ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــت  ــه ریاس ــذا ب ــاورزی و غ ــان کش ــی دانش بنی ــند مل ــن س تدوی
دکتــر محمدرضــا مخبــر دزفولــی رئیــس ایــن کمیســیون و عضــو 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در محــل دبیرخانــه شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی برگــزار شــد؛ دســتور اول ایــن جلســه بــه ارائــه 
گزارشــی در مــورد کاربرگ هــای بخــش ســوء تغذیــه، ســواد غــذا 
ــر  ــه توســط دکت ــه و الگــوی مصــرف اختصــاص داشــت ک و تغذی

ــه شــد. ــن کمیســیون ارائ عبداللهــی از اعضــای ای
ــر  ــه ایــن گــزارش، ضمــن تقدی ــی پــس از ارائ دکتــر مخبــر دزفول
از گــزارش ارائــه شــده در ســخنانی اظهــار کــرد: الزم اســت 
گزارش هــای متعــدد تهیــه شــده باهــم تجمیــع شــود کــه حاصــل 
ــد  ــی خواه ــرای کشــور ســرمایه بزرگ ــک ســند ب ــوان ی ــا بعن اینه

ــود. ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرانه مصــرف شــیر در کشــور مــا نســبت 
ــوش،  ــرای ه ــیر ب ــت: ش ــت، گف ــن اس ــی پایی ــن جهان ــه میانگی ب
ــیار  ــت بس ــب اهمی ــوغ از ضری ــه بل ــوط ب ــائل مرب ــالمت و مس س
ــی  ــد در ســند امنیــت غذای ــن بای ــی برخــوردار اســت، بنابرای باالی

ــرار داده شــود. ــت ق شــیر در اولوی
دکتــر مخبــر دزفولــی افــزود: گــزارش ارائــه شــده پیرامــون ســبد 
ــی مجــدد دارد،  ــه ارزیاب ــاز ب ــد ســالمت نی ــی، از بُع ــوب غذای مطل
ــا  بــه دلیــل اینکــه اعــداد و ارقــام را همــکاران وزارت کشــاورزی ب
امکانــات تولیــد و همــکاران تغذیــه ای بــا نــگاه ریزمغذی هــا تهیــه 

ــاره  ــت دوب ــاز اس ــردم نی ــالمت م ــای س ــرای ارتق ــا ب ــد، ام کرده ان
مــورد بازبینــی قــرار گیــرد.

وی بــا بیــان اینکــه ضــروری اســت ســبد غذایــی مطلــوب، ارزیابــی 
ــا  ــرایط آالینده ه ــال، ش ــوان مث ــه عن ــه داد: ب ــود، ادام ــر ش خط
ــت  ــا دق ــده، ب ــوع آالین ــد موض ــت و بای ــاص اس ــا خ ــور م در کش
ــی  ــرد و در ســبد غذای ــرار گی ــورد بررســی ق بیشــتری در ســند م

ــده شــود. ــوب دی مطل
ــرد:  ــد ک ــذا تأکی ــاورزی و غ ــان کش ــیون دانش بنی ــس کمیس رئی
یــک نســخه عــام در خصــوص تغذیــه را نمی تــوان بــرای کل 
ــران از لحــاظ  ــف ته ــی مناطــق مختل ــت، حت کشــور در نظــر گرف

ــاوت هســتند. ــم متف ــا ه ــه ب تغذی
بررســی »کاربرگ هــای بخــش  ایــن جلســه  بعــدی  دســتور 
منابــع انســانی، مدیریــت تولیــد و نظــام دانــش و اطالعــات« بــود 
ــند  ــی س ــن مل ــیون تدوی ــر کمیس ــد دبی ــکندر زن ــر اس ــه دکت ک
دانش بنیــان کشــاورزی و غــذا گزارشــی در ایــن زمینــه ارائــه کــرد.

وی اظهــار کــرد: ضعــف مهــارت شــاغالن و عالقمنــدان بــه بخــش 
ــودن  ــه ب ــم جاذب ــارت، ک ــنجش مه ــام س ــود نظ ــاورزی، نب کش
مشــاغل بخــش کشــاورزی، ناکافــی بــودن آموزش هــا بــرای 
ــی  ــکل های مردم ــف تش ــگاه ضعی ــجویان و جای ــاورزان و دانش کش
انســانی  از چالش هــای بخــش منابــع  بــرای تصمیم ســازی ها 

اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــذا ب ــاورزی و غ ــان کش ــیون دانش بنی ــر کمیس دبی
تهیــه و تدویــن برنامــه تربیــت کشــاورزان آینــده از اهمیــت بســیار 
زیــادی برخــوردار اســت، ادامــه داد: خیلــی از کشــورها ایــن برنامــه 
را دارنــد، مــا هــم بایــد در کشــورمان ایــن برنامــه را عملیاتــی کنیم، 
زیــرا آینــده بخــش کشــاورزی، آینــده امنیــت غذایــی اســت، لــذا 
بایــد مشــخص شــود عاملیــن تولیــد غــذا، در آینــده چــه برنامــه ای 

دارنــد.
وی بـــه شـــاخص های مهـــم در کاربـــرگ مدیریـــت اشـــاره 
ـــاورزی،  ـــش کش ـــت در بخ ـــان دول ـــداد کارکن ـــت: تع ـــرد و گف ک
ــت گذاری،  ــاورزی و در سیاسـ ــدات کشـ ــت در تولیـ ــش دولـ نقـ
ـــداد  ـــت گذاری، تع ـــد و در سیاس ـــی در تولی ـــش خصوص ـــش بخ نق
تشـــکل ها، درصـــد بهره بـــرداران عضـــو تشـــکل ها، نقـــش 
دولـــت در تحقیقـــات و نقـــش دانشـــگاه ها در تحقیقـــات، از 
ـــتخراج  ـــند اس ـــن س ـــرای ای ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــاخص های مهم ش

شـــده اســـت.
ـــات وزن  ـــش و اطالع ـــام دان ـــش نظ ـــرد: بخ ـــح ک ـــد تصری ـــر زن دکت
ـــان  ـــد آن را دانش بنی ـــت و بای ـــی اس ـــت غذای ـــند امنی ـــی در س اصل
ـــود  ـــازوکارهای موج ـــد س ـــدن بای ـــان ش ـــرای دانش بنی ـــم و ب کنی
ـــک  ـــد کم ـــی جدی ـــای دانش ـــم و فناوری ه ـــرد و از عل ـــت ک را تقوی

ـــت. گرف
ـــی،  ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــر ش ـــز خب ـــالم مرک ـــاس اع ـــر اس ب
ـــنهادات  ـــرات و پیش ـــه نظ ـــان نقط ـــه بی ـــا ب ـــه اعض ـــه جلس در ادام

ـــد. ـــی پرداختن ـــت غذای ـــند امنی ـــای س ـــتای ارتق ـــود در راس خ
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I N D U S T R Y News

 

از  صادرکننــدگان  انتقــاد 
ممنوعیــت صــادرات میــوه/ 
خلق الســاعه  تصمیمــات 
تجــاری بــه اعتبــار ایــران 

می زنــد لطمــه 
ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
تولید،  موانع  رفع  قانون  طبق  گفت: 
دولت مکلف است 3 ماه قبل از ایجاد 
هرگونه محدودیت یا ممنوعت، در جراید کثیر االنتشار اعالم عمومی 

داشته باشد تا صادر کنندگان بتوانند برنامه ریزی داشته باشند.
به گزارش تسنیم؛ محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
اظهار داشت: با وجود تولید میوه به اندازه کافی و حتی مازاد مصرف 
نحوی  به  هستیم؛  بازار  در  توزیعی  مشکالت  شاهد  کشور،  در  آن 
به دست مردم  باالیی  به قیمت  این محصوالت  اینکه  بر  که عالوه 
می رسند، مشکالت هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار میوه، باعث افزایش قیمت 

چشمگیر این محصوالت در سطح بازار داخلی شده است.
وی افزود: در این میان، وزارت صنعت به عنوان متولی تجارت داخلی 
و خارجی کشور، به دنبال کاهش قیمت میوه ها است؛ اما از آنجا که 
مشکل توزیع وجود داشته و هماهنگی الزم میان دستگاه ها به چشم 
افزایش  بازار  در سطح  آوری  به شکل سرسام  قیمت ها  نمی خورد، 
خود  کاستی های  جبران  منظور  به  دولت  دلیل،  همین  به  و  یافته 

در حوزه مدیریتی و برنامه ریزی، مانع از صادرات میوه شده است.
متاسفانه صادرات میوه در شرایطی ممنوع شده  به گفته الهوتی، 
صادرات  حوزه  به  ربطی  داخلی،  بازار  در  یافته  بروز  مشکالت  که 
ندارد؛ بلکه همانطور که هم اکنون مسئوالن حوزه صنفی میوه و تره 
بار، از ازدیاد بار در میادین میوه و تره بار خبر داده و اذعان دارند 
که مشتری برای آن وجود ندارد،دولت با این اقدام خود، منجر به 

بدعهدی صادرکنندگان در بازارهای صادراتی شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: ممنوعیت های صادراتی 
تأثیر مشخصی در بازار میوه داخلی ندارد و دولت به جای رفع سوء 
مدیریت ها آدرس غلط می دهد؛ به خصوص اینکه صادرکنندگان هم 
بر این باورند که حفظ قدرت خرید مردم در ابتدا باید مورد توجه 
قرار گیرد؛ بنابراین دفاع از صادرات به معنای آن نیست که شرایط 
هایی  سوءمدیریت  از  اصلی  گالیه  بلکه  نمی کنند؛  درک  را  جامعه 
است که در بازار داخلی رخ داده و علت اصلی آن، عدم هماهنگی 
دستگاه ها است که منجر به بر هم خوردن بازار داخلی و به تبع آن 

ممنوعیت صادرات از سوی دولت شده است.
بازار،  مدیریت  عدم  دلیل  به  شده  ایجاد  گرانی  داشت:  اظهار  وی 
این بار هم به گردن صادرات انداخته شده و متاسفانه، مصوباتی از 
سوی کارگروه تنظیم بازار صادر می شود که اجرای آن، برای همه 

دستگاه ها الزم اجرا است و در نتیجه، این امر باعث کاهش صادرات 
و از بین رفتن فرصت های صادراتی برای کشور می شود.

خسارت  ایران،  اقتصاد  برای  ممنوعیت ها  این  داد:  ادامه  الهوتی 
زیادی به بار می آورد؛ در حالیکه نباید به جای حل مساله، به دنبال 

پاک کردن صورت مساله بود.
وی با اشاره به بالتکلیفی اجرای قانون انتزاع و تردد این قانون میان 
وزارت صنعت و جهاد کشاورزی، اظهار داشت:  این عدم هماهنگی ها 
پاسخگویی  دستگاهی  هیچ  که  شده  باعث  قانون  این  اجرای  در 
به  را  نباشد و مسائل  بازار رخ می دهد،  آنچه که در  برای  مناسبی 
گردن دیگری بیندازد؛ درصورتی که دستگاه ها باید با هماهنگی هم 

تصمیماتی بگیرند که به صالح کشور باشد.
محصوالت  صادرات  داد:  ادامه  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
کشاورزی، ارزآوری مناسبی برای کشور داشته است؛ ضمن اینکه در 
شرایطی که ایران با مشکل فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از 
آن برای تامین نیازهای کشور مواجه بوده، صادرکنندگان به عنوان 
افسران خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی ،۷0 درصد از نیازهای ارزی 

کشور را تامین کردند.
بین  از  را  صادراتی  بازارهای  خلع الساعه،  قوانین  داشت:  اظهار  وی 
بنابراین  کند،  می  مختل  را  کشور  برای  ارزآوری  فرآیند  و  می برد 
باید با برنامه ریزی، شرایطی را فراهم کرد که عالوه بر تنظیم بازار 
داخلی و حفظ قدرت خرید مردم، موانعی برای صادرات ایجاد نکرد.
کشورهای  ایران،  میوه  صادراتی  هدف  بازار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اظهار  است  میانه  آسیایی  کشورهای  و  عراق  فارس  خلیج  حاشیه 
به نحوی  باید  برای صادرات  داشت: نحوه سیاستگذاری های دولت 
عنوان  به  ایران  پرچم  و  شود  حفظ  نیز  بازرگانان  شان  که  باشد 
کشوری به اهتزاز در آید که می تواند به تعهدات خود در بازارهای 

جهانی عمل کند.
الهوتی گفت: در صورتی که صادرکنندگان ایرانی نتوانند به تعهدات 
خود در بازارهای بین المللی پایبند باشند، به عنوان یک تاجر بد نام 
و بد قول شناخته می شوند و در نتیجه، کشورهای خریدار کاالهای 
ایرانی نمی توانند بر روی وعده و تعهدات صادرات ایران برنامه ریزی 

داشته باشند.
وی با اشاره به امکان ایجاد محدودیت و عوارض صادراتی سنگین 
و به جای ممنوعیت اظهار داشت: طبق ماده 3۷ قانونی رفع موانع 
تولید، دولت مکلف است 3 ماه قبل از ایجاد هرگونه محدودیت یا 
تا  باشد  داشته  عمومی  اعالم  االنتشار  کثیر  جراید  در  ممنوعیت، 

صادرکنندگان بتوانند برنامه ریزی داشته باشند.
رئیــس کنفدراســیون صــادرت ایــران گفــت: درصورتی کــه دولــت 
ســه مــاه قبــل از اعــالم ممنوعیــت و محدودیــت صادراتــی، اعــالم 
عمومــی نداشــته باشــد، حقــوق مکتســبه مشــمول تجــار خواهــد 
ــا در  ــران شــود؛ ام ــه آنهــا جب ــد خســارت وارد شــده ب شــد و بای
ــات  ــود و تصمیم ــات نمی ش ــن موضوع ــه ای ــی ب ــورمان توجه کش

ــود. ــالغ می ش ــاعه اب ــتوری و خلق الس ــورت دس ــه ص ب
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

یک مطالعه جدید نشان می دهد برای کاهش وزن، حذف تمام محصوالت حیوانی 
بهترین گزینه است. اما این بدان معنا نیست که رژیم مدیترانه ای هیچ مزیتی 

ندارد.
به گزارش اوری دی هلث، اگر تالش شما برای کاهش وزن در رژیم غذایی 
مدیترانه ای متوقف شده است، ممکن است به راحتی و با حذف مصرف مرغ و 

ماهی، بتوانید به راحتی وزن خود را کاهش دهید.
یافته های محققان نشان می دهد افرادی که از رژیم گیاهی کم چرب پیروی 
می کردند طی 1۶ هفته به طور متوسط ۶.0 کیلوگرم وزن کم کردند. اما وقتی 
همین افراد رژیم مدیترانه ای را برای مدت زمان مشابهی دنبال کردند، معموالً 

کاهش وزنی اتفاق نیفتاد.
»هانا کاهله اووا«، سرپرست تیم تحقیق از مرکز تحقیقات پزشکی واشنگتن دی 
سی، در این باره می گوید: »از آنجا که رژیم غذایی مدیترانه ای اغلب به خاطر 
کاهش وزن مورد توجه قرار می گیرد، تعجب آور بود که مشاهده شد شرکت 

کنندگان تغییرات بسیار کمی را تجربه می کنند.«
برای این مطالعه، محققان نتایج هر دو رژیم غذایی را در ۶۲ فرد بزرگسال دارای 

اضافه وزن که سابقه دیابت نداشتند، بررسی کردند.

نیمی از این شرکت کنندگان از رژیم گیاهی کم چربی به مدت 1۶ هفته پیروی 
کردند. برنامه غذایی آنها سرشار از سبزیجات، میوه ها، غالت سبوس دار و حبوبات 
)مانند لوبیا، نخود و عدس( و فاقد کلیه محصوالت حیوانی بود. نیمی دیگر از 
از رژیم غذایی مدیترانه ای که شامل همه  این مطالعه  شرکت کنندگان در 
موارد در رژیم گیاهی بود اما اجازه مصرف لبنیات، ماهی و مرغ را هم داشتند، 
پیروی کردند اما در مصرف چربی های اشباع و گوشت های قرمز و فرآوری شده 

محدودیت داشتند.
بعد از این دوره اولیه 1۶ هفته ای، همه به مدت یک ماه عادت های غذایی معمول 
خود را از سر گرفتند. سپس آنها 1۶ هفته رژیم را تغییر دادند تا رژیمی را که قباًل 

انجام نداده بودند دنبال کنند.
در رژیم غذایی گیاهی، شرکت کنندگان هر روز حدود ۵00 کالری کمتر از عادات 
غذایی معمول خود مصرف می کردند. با این حال، هنگامی که آنها از رژیم غذایی 

مدیترانه ای پیروی کردند، میزان کالری دریافتی شأن تغییر چشمگیری نکرد.
رژیم غذایی گیاهی فقط به کاهش وزن کمک نکرد بلکه موجب بهبود میزان 
کلسترول هم شد درحالیکه در گروه رژیم غذایی مدیترانه ای میزان کلسترول 

تغییری نکرد.

رژیم غذایی گیاهی تاثیر بیشتری در کاهش وزن دارد
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نوشیدن چای با فواید زیادی برای سالمت همراه است که یکی از آنها، کاهش فشارخون 
است.

به گزارش مدیکال نیوز تودی، محققان پی بردند ترکیباتی موسوم به کاتچین ها که در 
چای سبز و سیاه وجود دارد، با آرام کردن ماهیچه صاف که رگ های خونی را شل می کند 

منجر به کاهش فشار خون می شود.
این یافته می تواند منجر به تولید داروهای بهتر برای فشارخون باال شود.

هر دو چای سبز و سیاه از برگ های یک درختچه موسوم به Camellia sinensis دم 
می شوند، اما چای سبز که از برگ های تخمیر نشده تهیه می شود، حاوی آنتی اکسیدان 

بیشتری است. اکسیداسیون طی فرآیند تخمیر چای سیاه، سطح آنتی اکسیدان آن را کاهش 
می دهد.برخی مطالعات نشان داده اند که چای سبز از ایجاد سرطان ها پیشگیری می کند، فشار 

خون باال و خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد.
با این حال، مکانیسم مولکولی مسئول تأثیر بر فشار خون تاکنون نامشخص بوده است.

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه کپنهاگ دانمارک دریافتند که آنتی اکسیدان های موجود 
در چای، کانال های یونی را باز کرده و می توانند عضالت رگ های خونی را شل کنند.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از یک میلیارد نفر در دنیا مبتال به فشارخون باال 
هستند. مطالعه جدید نشان می دهد که دو آنتی اکسیدان موجود در چای، معروف به کاتچین، 

یک کانال پروتئینی را در غشای سلول های عضالنی که رگ های خونی را شل می کنند، باز می کند. 
بدین ترتیب یون های پتاسیم با بار مثبت از سلول ها خارج می شوند. کانالهای موجود در سلول های 

عصبی و عضالنی ولتاژهای سراسر غشای خود را حفظ می کنند و اجازه می دهند یون های منفی و مثبت 
به صورت کنترل شده وارد و خارج شوند. محققان معتقدند افزودن شیر به چای سیاه موجب کاهش تأثیرات 

ضدفشارخونی آن نمی شود.

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد که خوردن منظم ماهی چرب می تواند به جلوگیری 
از بیماری های قلبی عروقی در افراد در معرض خطر، مانند افرادی که قبالً بیماری قلبی 

یا سکته مغزی داشتند، کمک کند.
به گزارش ساینس دیلی، عنصر مهم، اسیدهای چرب اُمگا 3 است که محققان دریافتند 
با خطر کمتر بروز مشکالت عمده بیماری های قلبی عروقی مانند حمالت قلبی و سکته 
مغزی در حدود یک ششم در افراد با خطر باال که هر کدام دو وعده ماهی غنی از امگا 

3 در هفته می خورند، در ارتباط است.
»اندرو منته«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه مک مستر کانادا، در این باره می گوید: 
»مصرف ماهی در افراد مبتال به بیماری های قلبی عروقی یک مزیت پیشگیری کننده 

قابل توجه است.«
مصرف ماهی در کسانی که بیماری قلبی یا سکته مغزی ندارند هیچ فایده ای مشاهده 

نشد.
وی در ادامه می افزاید: »این مطالعه پیامدهای مهمی در رهنمودهای مربوط به مصرف 
ماهی در سطح جهان دارد که نشان می دهد افزایش مصرف ماهی و به ویژه ماهی های 
چرب در بیماران قلبی عروقی ممکن است یک مزیت قلبی عروقی نسبی داشته باشد.«

به گفته منته، »افرادی که کمتر در معرض خطر بیماری های قلبی عروقی هستند، 
هنوز هم می توانند با خوردن ماهی های غنی از امگا 3 از خود در برابر بیماری های قلبی 
عروقی محافظت نمایند، اما فواید آن برای سالمتی نسبت به افراد پرخطر کمتر است.«
این یافته ها براساس داده های نزدیک به 1۹۲000 نفر در چهار مطالعه و شامل حدود 
۵۲000 نفر مبتال به بیماری های قلبی عروقی بود و تنها مطالعه انجام شده در هر پنج 

قاره است.

چای چگونه بر کاهش فشارخون تاثیر گذار است

مصرف دو وعده ماهی در هفته به پیشگیری از بیماری قلبی کمک می کند
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ودی با ربات خودران تحویل می شوند پیتزاهای “دومینوز” به ز
رســتوران زنجیــره ای مشــهور “دومینــوز” شــروع بــه ســاخت ربات هــای 
ــه زودی  ــرده اســت و ســاکنان هیوســتون ب ــزا ک ــل پیت خــودران تحوی
پیتزاهــای سفارشــی خــود را از ربــات “Nuro’s R2” تحویــل خواهنــد 

گرفــت.
رســتوران  از  کســی  اگــر  زودی  بــه  انگجــت؛  گــزارش  بــه 
هیوســتون  در   )Domino’s(”دومینــوز“
ــد،  ــزا ســفارش ده ــک پیت ــکا ی آمری
ربــات  یــک  اســت  ممکــن 
ــفارش  ــزای س ــودران پیت خ
بــدون  را  شــده  داده 
ــانی  ــچ انس ــت هی دخال
بــه وی تحویــل دهــد.
شــرکت “دومینــوز” 
تقریبــاً  اکنــون 
از  پــس  ســال  دو 
اعــام ایــن پــروژه، 
ربــات  کمــک  بــا 
ایــن   ”Nuro’s R2“
ــودران  ــل خ ــه تحوی هفت

کــرد. خواهــد  آغــاز  را  خــود  ســفارش های 
“دومینــوز” می گویــد، ایــن ربــات اولیــن وســیله نقلیــه کامــاً خــودران 
تحویــل در جــاده اســت کــه تأییدیــه نظارتــی را از وزارت حمــل و نقــل 

دریافــت کــرده اســت.
افــرادی کــه از “دومینــوز” پیتــزا ســفارش می دهنــد در روزهــا و 
ــود را از  ــذای خ ــه غ ــد ک ــاب کنن ــد انتخ ــخص می توانن ــای مش زمان ه

ــد. ــل بگیرن ــودران تحوی ــات خ ــن رب ای
مشــتریان می تواننــد موقعیــت ایــن ربــات را از طریــق هشــدارهای متنــی 

یــا در صفحــه تأییــد ســفارش ردیابــی کنند.
“دومینــوز” پــس از هــر ســفارش یــک رمــز در اختیــار مشــتریان قــرار 
می دهــد کــه می تواننــد آن را روی صفحــه نمایــش لمســی ایــن ربــات 

وارد کننــد و ســفارش خــود را از آن تحویــل بگیرنــد.
“دنیــس مالونــی” معــاون و مدیــر ارشــد نــوآوری “دومینــوز” در بیانیــه ای 
گفــت کــه ایــن شــرکت هنــوز چیزهــای زیــادی بــرای یادگیــری در مورد 

ــودران دارد. تحویل خ
وی گفــت: ایــن برنامــه بــه مــا امــکان مــی دهــد کــه چگونگــی واکنــش 
مشــتریان بــه ایــن نــوع تحویــل، نحــوه تعامــل آنهــا بــا ربــات و تأثیــر آن 

بــر کارهــای رســتوران را بهتــر بشناســیم.
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یلی الغرتر کشتار  غ های برز مر
می شوند

وسیه تعرفه صادرات  ر
گندم را ۲ برابر کرد

صعــود قیمــت ذرت باعــث شــده اســت بعضــی جوجــه هــا در برزیــل کــه بزرگتریــن 
صادرکننــده گوشــت مــرغ در جهــان اســت، جیــره غذایــی کمتــری دریافــت کننــد.
ــت  ــده گوش ــروه صادرکنن ــر گ ــانتین، مدی ــکاردو س ــرگ؛ ری ــزارش بلومب ــه گ ب
ABPA گفــت: برخــی از شــرکتهای تولیدکننــده گوشــت مــرغ برزیلــی در مواجهــه 
ــد.  ــا افزایــش قیمتهــای ذرت، جوجــه هــا را در وزن کمتــری کشــتار مــی کنن ب
مــواردی وجــود داشــته کــه برخــی از تولیدکننــدگان شــمار جوجــه هــا را کاهــش 

داده یــا فعالیتشــان را موقتــا متوقــف کــرده انــد.
وی در ادامــه افــزود: ایــن رفتــار در شــرایطی کــه قیمتهــای ذرت در رکــورد باالیــی 

قــرار دارد، اجتنــاب ناپذیــر اســت. البتــه برخــی از شــرکتها از افزایــش هزینــه هــا 
آســیب ندیــده انــد زیــرا خــوراک مــورد نیازشــان را اوایــل ســال در قیمتهــای پایینتــر 

خریــداری کــرده بودنــد.
قیمــت ذرت در بــازار داخلــی برزیــل بــه رکــورد بــاالی جدیــدی صعــود کــرده و در 1۲ 

مــاه گذشــته بیــش از ۶0 درصــد افزایــش داشــته اســت. برخــالف آمریــکا، صنعــت گوشــت 
برزیــل قــادر نبــوده اســت هزینــه هــای باالتــر را بــه مصــرف کننــدگان منتقــل کنــد زیــرا اقتصــاد 

ایــن کشــور آمریــکای جنوبــی ضعیــف شــده اســت.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، در حالــی کــه انتظــار مــی رود قیمتهــا در نیمــه دوم امســال بــا برداشــت دومیــن محصــول ذرت 
در برزیــل کاهــش پیــدا کنــد امــا صنعــت پروتئیــن دامــی را از مصائــب فعلــی رهــا نمــی کنــد. بانــک ItauBBA پیــش بینــی 

کــرد قیمــت ذرت در ســپتامبر نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 30 درصــد باالتــر خواهــد بــود.

ـــدم  ـــادرات گن ـــه ص ـــی تعرف ـــی داخل ـــواد غذای ـــای م ـــت بازاره ـــرای تثبی ـــیه ب روس
ـــا  ـــن تعرفه ه ـــش داد. ای ـــن افزای ـــر ت ـــرای ه ـــورو ب ـــه ۵0 ی ـــرد و ب ـــر ک ـــود را ۲ براب خ

ـــد. ـــد ش ـــی خواهن ـــارس اجرای از 1 م
ـــی  ـــی داخل ـــواد غذای ـــرای تثبیـــت بازارهـــای م ـــه گـــزارش راشـــاتودی، روســـیه ب ب
ـــن  ـــر ت ـــرای ه ـــورو ب ـــه ۵0 ی ـــرد و ب ـــر ک ـــود را ۲ براب ـــدم خ ـــادرات گن ـــه ص تعرف
ــه  ــی کـ ــا زمانـ ــده و تـ ــی شـ ــارس اجرایـ ــا از 1 مـ ــن تعرفه هـ ــش داد. ایـ افزایـ
ـــود. ـــد ب ـــرار خواهن ـــوند، برق ـــن ش ـــن تعیی ـــاه ژوئ ـــد م ـــناور جدی ـــای ش تعرفه ه
ایـــن تعرفه هـــا در مـــاه فوریـــه در تـــالش بـــرای تثبیـــت قیمـــت آرد و نـــان 

پیشـــنهاد شـــده بودنـــد.
ـــه اقتصـــادی اوراســـیا اعمـــال  ـــه کشـــورهای عضـــو اتحادی ـــدم ب ـــه صـــادرات گن تعرف

نمی شـــود.
ـــورو  ـــه ۲۵ ی ـــب ب ـــه ترتی ـــو را ب ـــادرات ذرت و ج ـــه ص ـــیه تعرف ـــات روس ـــن مقام همچنی

ـــد. ـــش دادن ـــن افزای ـــر ت ـــورو در ه و 10 ی
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علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
ایران می گوید: صادرات بخش کشاورزی در سال ۹۹ 
نسبت به سال ۹۸ از نظر ارزشی ۸ درصد و از نظر 

وزنی ۲۶ درصد رشد داشته است.
غذا،علی  صنعت  و  کارآفرینی  ماهنامه  گزارش  به 
شریعتی مقدم گفت :در سال جدید اطمینان دارم 
با تفویض  تصمیم سازی به بخش خصوصی به طور 

جد شعار سال محقق خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه آماری 
از وضعیت صادرات چند محصول کشاورزی و صنایع 
غذایی و مقایسه آنها از نظر وزنی و ارزشی در سالهای 

۹۸ و ۹۹ را ارائه کرد و گفت : در مورد پسته میزان 
پسته صادراتی در سال۹۹ دویست و چهار هزار تن به 
ارزش یک میلیارد و سیصدو هفتاد میلیون دالر بوده 
که نسبت به سال قبل از نظر وزنی ۸۸درصد و از نظر 

ارزشی ۴۳ درصد تغییر مثبت داشته است
شریعتی مقدم افزود: در برهه ای از سال ۹۹ )تیر و 
مرداد ماه(  نرخ ارز نیمایی و آزاد  نزدیک به  هم بوده 
است که دست صادرکننده باز شد که مشاهده می 

شود چه تغییرات مثبتی رقم خورده است
این کارآفرین برجسته کشور ادامه داد : در حوزه گل 
و گیاهان دارویی در سال ۹۹ ارزش صادرات آن ۳۵۶ 

میلیون دالر بوده است که بخش عمده آن متعلق به 
زعفران بوده که به طور خاص در سال ۹۹ ، سیصد و 
بیست و پنج تن زعفران به ارزش ۱۹۱ میلیون دالر 
صادر شده است که نسبت به سال ۹۸ که ۲۷۶ تن 
به ارزش ۲۹۲ میلیون دالر بوده که از نظر وزنی ۱۸ 
درصد تراز مثبت در صادرات داشته گرجه از نظر 

ارزشی ۳۵درصد کمتر بوده است
ایــران  اتــاق  کشــاورزی  کمیســیون  رئیــس 
ــار  ــار هــم آم ــره ب ــوه و ت همچنیــن گفــت :در می
ــی  ــر وزن ــد ازنظ ــوده و ۲۵درص ــده ب ــرم کنن دلگ

ــم . ــته ای ــد داش رش

افزایش تورم در ماه گذشته به نحوی بوده که کاال 
و خدمات بین ۲۰ تا ۱۱۰درصد نسبت به پارسال 
افزایش قیمت داشته است و »روغن و چربی ها« در 

صدر این گرانی قرار دارد.
ـــه نقـــل  ـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا ب ب
از ایســـنا، پایـــان فروردیـــن مـــاه ســـال جـــاری 
ـــن  ـــاال در ای ـــام ب ـــت ارق ـــورم و ثب ـــش ت ـــا افزای ب
شـــاخص همـــراه بـــود؛ بـــه طـــوری کـــه کاال و 
ـــد  ـــفندماه ۲.۷ درص ـــا اس ـــه ب ـــات در مقایس خدم
ــت. از  ــت داشـ ــش قیمـ ــه( افزایـ ــورم ماهانـ )تـ
ســـویی تـــورم نقطـــه بـــه نقطـــه ۴۹.۵ درصـــد 
ـــه  ـــا ب ـــه خانواره ـــه نشـــان داد هزین ـــام شـــد ک اع
ـــه  ـــبت ب ـــد نس ـــرز ۵۰ درص ـــا م ـــط ت ـــور متوس ط
ــال ۱۳۹۹ افزایـــش دارد و از  ــاه سـ فروردیـــن مـ
ـــن   ـــه فروردی ـــی ب ـــه منته ـــورم ۱۲ ماه ـــویی ت س

۳۸.۹ درصـــد گـــزارش شـــد.  

افزایش ۶۳ درصدی هزینه خرید خوراکی ها 
و آشامیدنی ها 

اما بررسی جزییات این تورم در فروردین ماه از 
آشامیدنی  و  ها  خوراکی  که  دارد   حکایت  این 
درصد   ۶۳ از  بیش  تا  مردم  استفاده  مورد  های 
با  مقایسه  در  درصد   ۲.۹ و  پارسال  به  نسبت 
آنها  بین  در  دارد.  قیمت  افزایش  اسفندماه 
داشته  تورم  افزایش  درصد   ۶۲.۹ ها  خوراکی 

است.  
ماهانه  تورم  در شاخص  و خدمات  کاال  بین  در 
رستوران«  و  »هتل  به  مربوط  افزایش  باالترین 
 ۵.۸ ماکیان«  و  قرمز  »گوشت  درصد،   ۶.۲ با 
درصد و همچنین گروه »گوشت قرمز و سفید و 

فرآورده های آن« با ۵.۵ درصد است.  
 فقط سبزیجات ارزان شده است

سبزیجات تنها کاالیی است که در فروردین ماه ارزان 

شده و تورم منفی ۰.۲ درصد دارد و گروه »شیر، پنیر 
و تخم مرغ« نیز جزو اقام با کمترین تورم ماهانه با 

۰.۲ درصد 
روغن تا ۱۱۰ درصد  گران شد

به  افزایش قیمت نسبت  باالترین  در فروردین ماه 
پارسال به گروه »روغن و چربی ها« با ۱۰۹.۳ درصد 
اختصاص دارد بعد از آن گروه »شیر، پنیر و تخم 
مرغ« با ۷۷.۴ درصد و همچنین گروه »چای، قهوه و 

نوشابه« با ۷۵.۱ درصد قرار دارد.  
کمترین افزایش قیمت نسبت به فروردین ماه سال 
با ۲۰.۴  سوخت«  و  برق  »آب،  گروه  برای   ۱۳۹۹

درصد ثبت شده است.  
بررسی جریان تورم ساالنه نیز از این حکایت دارد که 
بیشترین تورم برای میوه و خشکبار با ۵۴.۹ و بعد از 
آن گروه »روغن و چربی ها« و همچنین »شیر، پنیر 

و تخم مرغ« با حدود ۵۳ درصد است.  

رئیس کمیسیون کشاورزی
رشد ۸ درصدی اتاق بازرگانی ایران خبر داد:

صـادرات بخش کشـاورزی
در سال ۱۳۹۹

 روغن تا ۱۱۰ درصد نسبت به پارسال گران شد

افزایش۶۳ درصدی هزینه
خرید خوراکی ها و آشامیدنی ها
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برای  است:  نوشته  یادداشتی  در  ایران  اتاق  رئیس 
تحقق شعار سال 1400 باید رویه های تازه ای در 
نظر گرفته شود و اهتمام جدی در جهت مانع زدایی و 

پشتیبانی از تولید به کار بسته شود.
سال 13۹۹ با تمام دشواری ها به پایان رسید و بهار 
نویدبخش  فصل،  تغییر  این  تا  برآورد  سر   1400
تحول در احوال ها باشد. تردید و اختالف نظری بر 
ایران  اقتصاد  ندارد که »حال  این گزاره وجود  سر 
مساعد نیست«. این بار مسئوالن نیز با اقتصاددانان 
و فعاالن اقتصادی هم نظر هستند که ایجاد تغییر 
این  از  بیش  نمی توان  را  اقتصادی  امور  در گردش 
به تاخیر انداخت. سه سال رکود متوالی در آخرین 
سال های دهه ۹0 شرایط نامساعدی را رقم زده است؛ 
به ویژه آنکه این رکود با تورم همراه بوده و طبقات 
محروم و آسیب پذیر جامعه را به چالشی جدی گرفتار 
ساخته است. هرچند نشانه های مثبت شدن نرخ رشد 
اقتصادی در آخرین ماه های سال 13۹۹ نمایان شده 
است اما اهالی اقتصاد نیک می دانند که اندازه کیک 
اقتصاد ایران در طول دهه ۹0 تقریبا بدون تغییر باقی 
مانده است و این رشد محدود، آن هم پس از سه 

سال رکود، نمی تواند نشانه تغییر ساختاری باشد.
قسمتی از ظرفیت های ایجاد شده در همه بخش های 
اقتصادی اکنون به دالیل مختلف مانند کمبود مواد 
اولیه، دستکاری مکرر قیمت ها توسط دولت و در 
نتیجه ار یبن رفتن انگیزه تولید، نیاز فراوان به سرمایه 
در گردش و عدم پشتیبانی نظام بانکی برای تامین 
آن به هزینه معقول و غیره بالاستفاده مانده است. به 
رغم  تمام تاکیدات مقامات عالی کشور بر حمایت 
این  همچنان  گذشته،  سال های  در  ملی  تولید  از 
بخش با مشکالت و موانع زیادی مواجه است. توجه 
چندباره مقام معظم رهبری بر مسئله تولید که این 

بار با اشارات مستقیم به »پشتیبانی« و »مانع زدایی« 
همراه شده است، مایه دلگرمی فعاالن اقتصادی و 
نشانه شناخت دقیق ایشان از مهمترین مسائل اقتصاد 
ایران است. تحقق شعار سال، تمنای همیشگی بخش 

خصوصی است.
فعاالن اقتصادی که در خط مقدم مبارزه با تحریم و 
همچنین آثار اقتصادی کرونا قرار دارند، می دانند که 
فشارهای ناشی از این دو پدیده، سخت ترین فشارها 
را بر تولیدکنندگان وارد کرده است و فضای اقتصاد 
که  است  داده  قرار  تاثیر  را هم تحت  کالن کشور 
برای استفاده کامل از ظرفیت اقتصادی کشور رفع 
آنها گریزناپذیر است اما بخش مهمی از خواست های  
فعاالن بخش خصوصی بر پشتیبانی و کاهش موانع 
در بخش هایی است که در ید اختیار نهادهای مسئول 

و قوای سه گانه است.
به  تولید  میدان  فعاالن  سوی  از  بارها  آنچه 
رفع  شده،  گوشزد  سیاست گذاران  و  تصمیم گیران 
موانع تولید و تالش برای بهبود محیط کسب و کار 
است. پشتیانی از تولید و مانع زدایی از مسیر آن، راه 
و روش مشخصی دارد که تحقق آن نیاز به خواست 

واقعی مسئوالن دارد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که 
نمایندگان بخش خصوصی رسمی و شناسنامه دار 
از سراسر کشور و تشکل های اقتصادی را در خود 
جای داده است، در کنار 1۸ کمیسیون تخصصی و 
مرکز پژوهش های اتاق ایران ، توان کارشناسی کافی 
برای مشورت دهی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه 
در جهت پشتیبانی از تولید و مانع زدایی را دارند. بنابر 
پشتوانه کارشناسی و تجارب ارزنده تولیدکنندگان 
بزرگ کشور که در اتاق های سراسر کشور عضویت 
دارند، آمادگی کامل داریم تا تصمیم گیران و سیاست 

گذاران را در مسیر تحقق عملی شعار سال، همراهی 
کنیم. ابزارهای الزم برای ایجاد ارتباط دو سویه و 
کاربردی میان بخش خصوصی و سه قوه وجود دارد 

که می توان با تقویت آن به اصالح رویه ها پرداخت.
سه  مشخص  طور  به  تا  دارد  آمادگی  ایران  اتاق 
با  را  سال  شعار  تحقق  جهت  در  بزرگ  ماموریت 

همکاری سه قوه محترم به پیش براند:

قوانین  برای حذف  برنامه ریزی  و   1- شناسایی 
در  موجود  قوانین  تنقیح  طریق  از  پاگیر  و  دست 

همکاری با قوه مقننه.
 ۲- همـکاری بـا دسـتگاه های اجرایـی به منظور 
پیاده سـازی کامـل و دقیـق قانـون بهبـود مسـتمر 
محیـط کسـب و کار و حـذف مقـررات زائـد در 

همـکاری بـا قوه 
 3- ارایه مشاوره های تخصصی و فنی به منظور 
اصالح رویه های قضایی در حمایت از کسب وکارها و 

تولید در همکاری با قوه قضاییه.

در سال های اخیر کمیته ماده 1۲ با عنوان کمیته 
حمایت از کسب وکار و همچنین شورای گفت وگوی 
جلسات  تشکیل  با  خصوصی  بخش  و  دولت 
کارشناسی با حضور نمایندگان سه قوه به بررسی 
موانع کسب وکار پرداخته است اما همچنان در اجرای 
مصوبات این کمیته و شورا کاستی هایی وجود دارد. 
سطح  در  جدید  تصمیمات  اتخاذ  به  نیاز  بنابراین 
روسای سه قوه برای اصالح فرایندها و ایجاد ترتیبات 
جدید احساس می شود. برای تحقق شعار سال باید 
رویه های تازه ای در نظر گرفته شود و اهتمام جدی 
در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید به کار بسته 

شود.

    شعار سال ۱4۰۰،
  تمنای بخش خصوصی است

یادداشت غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران
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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.
سال ۹۹ نیز سالی دیگر در مواجهه اقتصاد ایران با 
محدودیت های اقتصادی بود که تحریم ها نقش بسیار 

مهمی در آن داشتند.
اما یک نکته بسیار قابل تعمق اینست که در سالی که 
گذشت 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. 
جهانی بر پایه صلح، آرامش، بشر دوستی، اتحاد و عدالت 
برای تمامی انسان های کره زمین آرزومندم. جهانی که 
در آن گرسنه ای نباشد، هیچ کودک جنگ زده و هیچ 
پناهجوی بی سرزمینی نباشد، و حقوق همه انسان ها 
محترم شمرده شود. جهانی که در آن هر انسانی در 
جایگاهی که الیق مقام انسانی اوست قرار گیرد و جنگ، 
فقر، گرسنگی، استثمار و بی عدالتی از کره خاکی ریشه 

کن گردد.
آرزو می کنم سالی که پیش رو داریم سال رهایی جهان 
از بحران همه گیر ویروس کرونا 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.

انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران در جلسه 
ای با قائم مقام وزارت صنعت خواستار تک نرخی 

شدن ارز شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، 
به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده 
های لبنی ایران؛ در جلسه ای که در محل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بین انجمن صنایع لبنی 
ایران و محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت 

صورت گرفت، این انجمن خواستار مواردی نظیر 
تک نرخی شدن ارز برای کل زنجیره تامین شیر 
کشور و برقراری مقدمات صادرات و واردات با 

تعرفه یکسان شد.
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران ضمن یادآور 
شدن مشکالت صنعت لبنیات، از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خواست تا تمام کاالهای زنجیره 
تامین این صنعت از گروه یک کاالهای اساسی و 

قیمت گذاری دستوری خارج شوند.
بر اساس این گزارش، ایوب پایداری بنیانگذار گروه 
صنعتی میهن؛ ابوالفضل پایداری، مدیرعامل گروه 
صنعتی میهن؛ غالمعلی سلیمانی، بنیانگذار گروه 
صنعتی کاله؛ دکتر محمدعلی رستمیان، مدیر عامل 
لبنیات پاک؛ میراسالم تیموری، مدیرعامل لبنیات 
دامداران؛ رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده 

های لبنی ایران حضور داشتند.

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

عالی در کمیته فناوریهای نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، کارآفرین برتر جهان اسالم

سال ۱4۰۰ سال امید و رهایی از بحران ها

توسعه پایدار تولید با تک نرخی شدن ارز

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اردیبهشت ماه 1400      شماره 31 دوره جدید )136(      
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)E422(گلیسیرین
گلیسرول یا گلیسیرین یک ترکیب پلی ال )داراي 
عامل الکلي( ساده است. مزه شیرین دارد و غیر سمی 
است. گلیسیرین مایعي غلیظ، بدون رنگ و بو، شفاف 
و چسبناک است که در حضور مواد آب گیر و گرما، 
آب از دست می دهد و در معرض هوا به آرامی رطوبت 

جذب می کند.
گلیســیرین در هــر نســبتی بــا آب و اتانــول 
ــی  ــدن چرب ــی ش ــد صابون ــود. در فراین ــل میش ح
ــون گلیســیرین را تولیــد  وارد واکنــش شــده و صاب
میکننــد و بعــد از جداســازی و تقطیــر، گلیســیرین 
بــه دســت می آیــد. گلیســیرین همچنیــن در 
ــان  ــز انس ــود. در مغ ــت میش ــرغ یاف ــم م زرده تخ
ــیریک  ــو گلیس ــید من ــورت اس ــه ص ــیرین ب گلیس
وجــود دارد. گلیســرول در تمــام لیپیدهای زیســتی 
بــه شــکل تــری گلیســیرید وجــود دارد. گلیســرول 
ــل  ــئول ح ــه مس ــیل دارد ک ــروه هیدروکس ــه گ س
شــوندگی در آب و ایجــاد خاصیــت جــذب رطوبــت 

ــتند.  ــرول هس در گلیس
منبــع اصلــی گلیســیرین، بافــت چربــی جانــوران 
و گیاهــان میباشــد و منبع عمــده آن روغــن زیتون 
اســت. منابــع گیاهــی بــرای بــه دســت آوردن تری 
 Tallow .گلیســیریدها، معموال ســویا و نخل اســت
ــرای اســتحصال  ــی ب ــات( منبــع حیوان )پیــه حیوان
ــی  ــه روش ارزان ــت. اگرچ ــیریدها اس ــری گلیس ت
ــز  ــوان گلیســرول را از پروپلیــن نی ــا میت نیســت ام

تولیــد کــرد. 
از گلیســیرین در صنایــع غذایــی، صابــون ســازی 
ــع  ــفاف، در صنای ــای ش ــون ه ــد صاب ــرای تولی ب
آرایشــی و بهداشــتی بــه عنــوان عامــل روان کننده 
اســتفاده مــی گــردد. ایــن ترکیــب بــه طــور 
گســترده در صنایــع غذایــی و در فرموالســیون 
ــواد  ــاخت م ــود. در س ــرده میش ــه کار ب ــا ب داروه
منفجــره مثــل نیتروگلیســیرین، بــرای روغــن 
ــرای  ــز ب ــزی و نی ــاتی، فل ــای تاسیس کاری ابزاره

جلوگیــری از یــخ بســتن جــک هــای هیدرولیکــی 
ــود.  ــی ش ــتفاده م ــیرین اس از گلیس

گلیسیرین در صنایع غذایي:
ــی  ــک افزودن ــع ی ــرول در واق ــیرینیا گلیس گلیس
در صنایــع غذایــی بــه شــمار می آیــد کــه 
ــي( دارد.  ــظ کنندگ ــت  thickening  )غلی خاصی
ــی  ــت در محصوالت ــرل رطوب ــیرینجهت کنت گلیس
ــه کار مــی رود.  کــه حــاوی آب و روغــن هســتند ب
لکلــی  مــل ا ی عا ا ر ا گرچــه د گلیســرول ا
می باشــد امــا توســط انجمــن رژیــم آمریــکا 
یــک کربوهیــدرات طبقه بنــدی شــده اســت. 

گلیســیرینکالری مشــابه به 
شــکر دارد امــا گلیســمیک 
یین تــر و ســوخت و  پا

ــی  ــن برخ ــدن دارد بنابرای ــاوت درون ب ــاز متف س
ــوان  ــه عن ــرول را ب ــه ای گلیس ــان تغذی متخصص
یــک شــیرین کننــده ســازگار بــا رژیم هــای 
ــه  ــرول ب ــد. گلیس ــن می پذیرن ــدرات پایی کربوهی
عنــوان جایگزیــن شــکر، دارای ۲۷ کیلوکالــری 
ــرژی در هــر قاشــق چــای خــوری اســت. البتــه  ان
ــه  ــت ک ــر گرف ــز در نظ ــه را نی ــن نکت ــتي ای بایس
ایــن ترکیــب میتوانــد باعــث ایجــاد پــالک و حفره 
دندانــی شــود. یــک مولکــول گلیســرول بــا 1 یــا ۲ 
ــازد  ــرید را می س ــو و دی گلیس ــرب، مون ــید چ اس
ــه عنــوان  کــه ایــن ترکیبــات در صنایــع غذایــي ب

ــوند.  ــتفاده میش ــیفایر اس ــک امولس ی
این ترکیب همچنین به مواد غذایي یخ زده افزوده 

میشود تا از غذا در این شرایط محافظت کند. 
به طور کلي کاربردهاي گلیسیرین در صنعت غذا 

شامل موارد زیر میباشند:
* به عنوان یک ماده هیگروسکوپ یا جاذبه الرطوبه 

عمل میکند.
* جایگزین چربی است و به عنوان پر کننده در 

محصوالتی مثل کیک و کلوچه بکار میرود.
* عامل نرمی بافت کیک است.

ــیفایر  ــا و امولس ــک ه ــزای ژل کی ــی از اج * یک
هــای ســنتتیک ماننــد پلــی گلیســرول پلــی 
رســینولئات PGPR و گلیســرول مونــو اســتئارات 

و ... میباشــد.
* خاصیــت نگهدارندگــی بــه دلیــل بلوکــه کردن 

آب دارد.
ــا هــدف حفــظ  ــا( ب ــي )آنات گــروه صنعتــي نجات
ســالمت مصــرف کننــدگان در فرموالســیون 
محصــوالت مختلــف تولیــدي خــود از گلیســیرین 
ــتفاده  ــت اس ــن کیفی ــي و بهتری ــد خوراک ــا گری ب

مینمایــد.

)E422( ین گلیسیر
تهیه و تنظیم:

 مهندس توحید مرداني 
کارشناس ارشد صنایع غذائي

و مسئول فني تولید گروه صنعتي نجاتي - آناتا
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