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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

کم شدن سرانه مصرف شیر و لبنیات

بسمه تعالی

آمارها نشان می دهد که سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور ما کاشه یافته است و به عقیده بسیاری از 
صاحبنظران این کاهش مصرف بخصوص در کودکان باعث عدم تکامل سیستم استخوانی آنها و بخصوص 

دختران می گردد زیرا تمایل به پوکی استخوان در زنان بیش از مردان می باشد. 
بی تردید گران شدن محصوالت لبنی یکی از عوامل مهم کاهش مصرف در کشور می باشد. از جمله دالیل 
استر(  )پلی  پت  یا  اتیلن  پلی  مانند  بندی  بسته  مواد  گران شدن  لبنی  روزافزون محصوالت  گران شدن 
مخصوص بسته بندی یا پاکت های چندالیه مخصوص نگهداری شیر می باشد و نیز موضوع علوفه برای 

دامدران که به قیمت گزاف بدست آنان می رسد.
در این میان همه ناراضی اند. گاوداربخاطر گرانی علوفه و قیمت خرید شیر، دولت بخاطر یارانه پرداختی، 
کارخانجات شیربدلیل گرانی مواد بسته بندی و سایر هزینه ها و مصرف کننده ها بدلیل عدم اعتماد به 
محصوالت، با توجه به تبلیغات منفی راجع به اضافه شدن روغن پالم به محصوالت لبنی و احیانا مصرف 

موادی مانند وایتکس.
اما روی دیگر موضوع مصرف مواد لبنی اظهارنظر افراد، بخصوص در فضای مجازیست. درست است که گروه 
کثیری از پزشکان و متخصصان تغذیه مصرف روزانه آنرا تائید می کنند اما هستند گروه هائی از کارشناسان 
تغذیه و بهداشت که حسب علم جدید مصرف لبنیات را عامل اسیدی شدن بدن می دانند و مخالف آن 
هستند و نیز گروهی از مدعیان طب اسالمی و طب سنتی که با مصرف لبنیات مخالف هستند در حالیکه 

در قرآن کریم در سوره نحل آیه 66 از شیر بعنوان ماده ای خالص و گوارا یاد شده است.
بهرحال گرانی از سوئی و عقاید متفاوت کارشناسان که در فضای مجازی بعضا در نشریات منتشر می شود 

موجب کاهش مصرف لبنیات در کشور شده است .
یا قلیائی بودن بدن دارد مبحث  تاثیری که در اسیدی شدن  البته بحث مواد غذائی قلیائی و اسیدی و 
مفصلی است که در سالیان اخیر بدان پرداخته شده است و حتی مصرف آب قلیائی )آب با بار الکتریکی( 
و نه آب آلوده به مواد قلیایی مانند سود سوزآور( و دستگاههای تولید کننده این آب بسیار مطرح گردیده 
است. اما نگارنده این سطور پزشکان تحصیل کرده طب جدید که در طب سنتی یا اسالمی وارد شده اند را 
دیده است که با مصرف لبنیات مخالف هستند. اینک جادارد که مجله صنعت غذا مورد را مورد توجه قرار 
داده و با طرح موضوع برای متخصصان و پزشکان به نتایج ملموس و درست و قابل استفاده برای مردم دست 
یابد تا حداقل مردم بدانند آیا لبنیات مصرف کنند یا از آن اجتناب نمایند. شاید اگر اطمینان از محاسن 
مصرف داشته باشند بتوانند گرانی را تحمل کنند و البته در اینصورت الزمست دولت نیز توان خود را در 

جهت سهولت دسترسی مردم به لبنیات بکار بندد.
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روز جهانــی شــیر توســط ســازمان خواربــار و 
ــه ســازمان ملــل  ــو( وابســته ب کشــاورزی )فائ
پیشــنهاد شــد و از ســال 2001 هــر ســال در 
ــا در آن  ــن جشــن گرفتــه می شــود ت اول ژوئ
بــه اهمیــت شــیر بعنــوان یــک غــذا در ســطح 

جهــان تاکیــد شــود.
ـــس  ـــه پ ـــت ک ـــی اس ـــاده غذای ـــن م ـــیر اولی ش
از تولـــد بـــه شـــما معرفـــی مـــی شـــود و 
ـــه  ـــع تغذی ـــا منب ـــوان تنه ـــه عن ـــان ب همچن
ــان  ــس از زایمـ ــا پـ ــاه هـ ــرای مـ ــوزاد بـ نـ
ـــن  ـــال، ای ـــن ح ـــا ای ـــی رود. ب ـــمار م ـــه ش ب
ـــه  ـــیر ب ـــه ش ـــرد ب ـــه ف ـــر ب ـــتگی منحص وابس
ـــر  ـــا بزرگت ـــه ب ـــی تغذی ـــع حیات ـــوان منب عن
ـــه مـــرور زمـــان  ـــل ب ـــن تمای شـــدن کـــودک ای
ـــادر  ـــج کـــودک ق ـــه تدری ـــن مـــی رود و ب از بی
بـــه خـــوردن غذاهـــای جامـــد مـــی شـــود. 
ـــیر  ـــوزاد، ش ـــدن ن ـــر ش ـــه بزرگت ـــه ب ـــا توج ب
ـــی  ـــت م ـــود را از دس ـــگاه خ ـــج جای ـــه تدری ب
ـــیدن  ـــر نوش ـــا کمت ـــا ب ـــن آنه ـــد و بنابرای ده
ـــری  ـــره کمت ـــای ســـامتی آن به شـــیر از مزای

ـــرد.  ـــد ب خواهن
ــه ای  ــتین هدی ــد نخس ــای مفی ــروب ه میک
ــد  ــه فرزن ــیر ب ــق ش ــادر از طری ــه م اســت ک
خــود مــی دهــد. ایــن میکــروب هــای مفیــد 
کمــک مــی کننــد فلــور میکروبــی )اجتمــاع 
باکتری هــا و میکروارگانیســم هــای بــدن( 
ــه  ــد از دو ســال ک ــرد. بع کــودک شــکل بگی
سیســتم ایمنــی بــدن شــکل گرفــت، بــدن از 

طریــق فــرآورده هــای تخمیــری کــه مصــرف 
مــی کنیــم ایــن میکروب هــا را دریافــت مــی 

کنــد. 
ــده اید،  ــه ش ــادر تغذی ــیر م ــما از ش ــر ش اگ
احتمــاالً بــه انــدازه کافــی باکتری هــای مفیــد 
داریــد کــه بتوانیــد زندگــی خــود را بــا فلــور 
روده متنــوع و بســیار ســالم آغــاز کنیــد. 
ــوند  ــا می ش ــرژی مبت ــه آل ــه ب ــی ک نوزادان
کامــًا  کــه  دارنــد  روده ای  باکتری هــای 
متفــاوت از نــوزادان غیرآلرژیــک هســتند، 
ــور  ــوع میکروفل ــه ن ــد ک ــان می ده ــن نش ای
ــرایط  ــکل گیری ش ــی در ش ــل مهم روده عام
ــانی  ــرای کس ــرای ب ــک اســت. در کل ب آلرژی
ــته  ــری داش ــوع کمت ــان تن ــور روده ش ــه فل ک
ــه  ــا ب ــر ابت ــرض خط ــتر در مع ــد بیش باش
ــود.  مشــکات گوارشــی در آینــده خواهنــد ب
قــدرت  کننــده  تولیــد  شــما  روده  فلــور 
دســتگاه گــوارش شــما اســت. هنگامــی کــه 
بــه دنیــا آمدیــد مولــد دســتگاه گــوارش شــما 
ــاال آن  ــود. ح ــن ب ــت ممک ــن حال در قوی تری
ژنراتــور بعــد از ۳0+ ســال زندگــی آن قــدرت 
ــت داده  ــود را از دس ــدارد و دوران اوج خ را ن
اســت. بعــد از دو ســال کــه سیســتم ایمنــی 
بــدن شــکل گرفــت، بــدن از طریــق فــرآورده 
هــای تخمیــری کــه مصــرف مــی کنیــم ایــن 

میکــروب هــا را دریافــت مــی کنــد.
از  حاصــل  غیرطبیعــی  مــواد  مصــرف 
زندگــی صنعتــی از یــک ســو و مصــرف 

آنتــی بیوتیک هــا از ســوی دیگــر باعــث 
ــدن  ــد ب ــای مفی ــروب ه ــن میک ــن رفت از بی
ــات،  ــتعمال دخانی ــترس، اس ــود. اس ــی ش م
ــا  ــالم، بیماری ه ــی و ناس ــی ناکاف ــم غذای رژی
و مســمومیت هــای مختلــف نیــز دالیــل 
دیگــری بــرای تضعیــف و از بیــن رفتــن 
عملکــرد  در  اختــال  و  میکروب هــا  ایــن 
آنهــا بــه شــمار مــی آینــد. امــروزه محققــان 
تــاش کــرده انــد بــا کارآزمایــی هــای 
ــرده و  ــه ک ــا را تهی ــن میکروب ه ــی ای بالین
ــق  ــن طری ــا از ای ــد ت ــه کنن ــا اضاف ــه غذاه ب
ســامتی بــه خطــر افتــاده بشــر نســل امــروز 
ــن  ــا حاصــل ای ــد. پروبیوتیک ه ــظ کنن را حف
پروبیوتیک هــا  تــاش اســت. در حقیقــت 
محصــوالت حــاوی میکروارگانیســم هــای 
ــت  ــخصی اس ــداد مش ــه تع ــن و ب ــده، معی زن
کــه در صورتــی کــه بــه انــدازه کافــی مصــرف 
شــود ســامت میزبــان را ارتقــا خواهنــد داد. 
بــه عبــارت ســاده تــر پروبیوتیــک هــا همــان 
در  کــه  هســتند  طبیعــی  میکروب هــای 
ــا  ــد و ب ــرآورده هــای تخمیــری وجــود دارن ف
تولیــد اســیدهای عالــی و مــواد ضدمیکروبــی 
باکتری هــای  و  میکروب هــا  رشــد  مانــع 
لبنیات هــای  شــوند.  مــی  بیمــاری زا 
حــاوی پروبیوتیــک، قرص هــا و پودرهــای 
پروبیوتیــک کــه در حــال حاضــر در دســترس 
ــظ و  ــرای حف ــی ب ــد تاش ــرار دارن ــوم ق عم

ــت. ــدن اس ــی ب ــور میکروب ــت فل تقوی

23

رئیس هیئت مدیره انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

یادداشت از 
دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی

به منـاسبت
وز جهانی شیر ر
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روز جهانی شیر توسط سازمان خواربار و کشاورزی 
)فائو(   پیشنهاد گردید  و از سال 2001 تاکنون  هر 
سال در اول ژوئن این روز جشن گرفته می شود تا 
در آن به اهمیت شیرو جایگاه آن بعنوان یک غذا 
ی کامل و استراتژیک در سطح جهان تاکید شود. 
اهمیت  مصرف شیر به گونه ای است که مصرف 
سرانه شیر یکی از معیارهای توسعه و پیشرفت 

جوامع مختلف محسوب می شود. 
بشر مصرف شیر را از هزاران سال     قبل  بعد از 
اهلی شدن تدریجی دام آغاز کرده است و در سده 
ها های اخیر با توجه به پیشرفت دانش در حوزه 
های علوم تغذیه و همچنین صنایع غذایی بیش 
از پیش به اهمیت جایگاه شیر در سالمت انسان و 

جامعه پی برده است. 
شیر دارای ارزش غذایی باالیی است وحاوی ماکرو 
نوترینت ها و میکرونوترینت ها ی مورد نیاز بدن 
پروتئین های مفید،  این مواد شامل   . باشد  می 
چربی های گوناگون  سالم، کربوهیدرات ها، مواد 
معدنی )کلسیم، روی، منیزیم، فسفر، ید، آهن، 
پتاسیم(، انواع  ویتامین هامانند فوالت، ویتامین 
 B 12 ریبوفالوین، ویتامین ،D ویتامین ،  A

میباشد .
هر لیوان شیر گاو )250 میلی لیتر( حدود 315 
نیاز  درصد  و 22تا 29  دارد  کلسیم  گرم  میلی 
روزانه کلسیم فرد را تامین می کند. کلسیم نقش 
اساسی در استحکام استخوان ها و سایر وظایف 

مهم در بدن دارد.
مصرف شیرو لبنیات  در ایران فراز و نشیب های 
متاسفانه در حال حاضر  و  را طی کرده  زیادی 
وضعیت نگران کننده ای را ایجاد کرده است به 
گونه ای که روند اصالحی سرانه مصرف شیر که  
در سال های گذشته آغاز گشته و رو به فزونی 

گذاشته بود و تا میزان حدود 90 تا 100 کیلو در 
سال نیز رسیده بود طی دو سال گذشته به دلیل 
افزایش  و  در کشور  اقتصادی  اساسی  مشکالت 
قیمت شیر وارد سیکل معیوب خود گردیده به 
طوریکه در حال حاضر به حدود 60 تا ۷0 کیلو در 
سال رسیده است . این در حالی است که سرانه 
مصرف شیر در کشور های توسعه یافته حدود 

350 کیلوگرم می باشد.
در کنار مشکالت اساسی کشور در شرایط  پیچیده 
ودشوار اقتصادی و تحریم که در واقع  نوعی جنگ 
تمام عیار و خاموش به حساب می آید مداخالت 
افراد ناآگاه و بعضا سودجو در امر سالمت مردم 
وتشویق مردم به منع مصرف شیر به این مصیبت 
این  که  است  تاسف  بسی  جای  زند.  می  دامن 
افراد با دسترسی آزاد به تریبون های سراسری 
وملی  مانند صدا و سیما  با انتشار این مطالب 
عوام فریبانه که فاقد مستندات و پایه های علمی 
در  شیر  در خصوص مصرف  اند  توانسته  بوده  
جامعه تردید و دو گانگی  ایجاد نموده و زحمات 
چندین ساله حوزه های مختلف علمی و اجرایی 
کشور در خصوص ترویج فرهنگ مصرف شیر را 
کم اثر و بعضا بی اثر نمایند . بدیهیست هرگونه 
نظریه و تئوری علمی در هر زمینه ای می بایست 
مورد پژوهش های علمی و آکادمیک قرار گیرد تا 
بتوان به  نتایج آن استناد نمود  وصرفا نمی توان 
بر اساس نظرات و منافع شخصی و باز کردن دکان 
های شیادی و شارالتانیزم سالمت افراد و جامعه 
را نشانه رفت . فلذا لزوم تصویب قوانین بازدارنده  
توسط وزارت بهداشت و سازمان های ذیربط در 
برخورد با این افراد که آتش به اختیار سودا گری 
می کنند بیش از هرزمان دیگری ضروری به نظر 

می رسد .

یکی دیگر از عوامل مخرب در ترویج مصرف شیر 
حمالت و هجمه هایی است که از خارج و داخل 
کشور به صنایع غدایی ایران می شود. پیشرفت 
های چشمگیر در حوزه ی صنایع غذایی کشور 
خصوصا در دهه های گذشته توانسته است ایران 
را به عنوان یکی از صاحبان این صنعت خصوصا در 
حوزه شیر و لبنیات در منطقه و دنیا مطرح نماید 
. این پیشگام بودن در خصوص ورود به بازارهای 
منطقه ای و جهانی باعث شده که هراز چندی 
نمایند  وارد  صنعت  این  به  اساسی  ای  هجمه 
افالتوکسن  وجود  آلوده؛  های  کیک  ماجرای   .
ووایتکس در شیر ازاین دست حرف های بی پایه 

و اساسی بود که مطرح گردیده بود.
راه کارهای عملی کوتاه مدت؛ میان مدت و دراز 

مدت برای اصالح مصرف شیر در ایران:
این که سیاستگذاران حوزه غذا و تغذیه  جهت 
سالمت  به  جدی  های  آسیب  از  جلوگیری 
جامعه  می بایست به صورت فوری ؛ تشکیالتی  
امری  نمایند  ورود  مسئله  این  به  استراتژیک  و 
اجتناب ناپذیر است . در این خصوص راه کارهای 

زیر می تواند مثمر به ثمر باشد
کوتاه مدت 

نظیر  مختلفی  نهادهای  و  ها  سازمان  مدد  به 
و  امام خمینی  امداد  بهزیستی؛ کمیته  سازمان 
ده ها سازمان مردم نهاد دیگر که طی سال های 
گذشته اطالعات کامل و جامعی در خصوص اقشار 
آسیب پذیر را به صورت مستند گردآوری نموده 
وجهت مساعدت و حمایت  تحت پوشش دارند 
می توان سبدهای حمایتی غذایی ) ونه یارانه و 
پول نقد ( را به صورت علمی تعریف و تهیه و 
در فواصل زمانی مشخص حتی به صورت هفتگی 
توزیع نمود که در آن البته شیر و لبنات جایگاه 

یادداشت از
دکتر جالل الدین میرزای رزاز 

عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 و رئیس انجمن تغدیه ایران

به منـاسبت
وز جهانی شیر ر

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      خرداد ماه 1400      شماره 32 دوره جدید )137(      
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ویژه خود را خواهند داشت. این قشراز جامعه جزء 
ترین طبقه جامعه  پذیر  و آسیب  ترین  ضعیف 

هستند.

میان مدت
الگوی توزیع شیر در مدارس الگویی شناخته شده 
و تاثیر گذار در سراسر جهان برای ارتقاء مصرف 
شیر می باشد که همزمان با آثار مفید دریافت 
شیر روزانه اثر بسیار مهم فرهنگ سازی در زمینه  
مصرف شیر در سراسر زندگی را برای دانش آموزان  
که در اوج یادگیری می باشند نهادینه می سازد. 

دراز مدت
استفاده از مشاورین و متخصصین تغذیه درمدارس 
و در سطح جامعه برای ترویج فرهنگ تغذیه سالم 

با اولویت و تاکید بر مصرف شیر ) فرهنگ سازی 
در  مصرف شیر شاه کلید ارتقاء مصرف شیر در 
جامعه می باشد که البته متضمن داشتن برنامه ای 

مدون بوده وامری زمان بر و هزینه بر می باشد (.
استفاده از رسانه ملی و فضای مجازی برای فرهنگ 

سازی صحیح در این زمینه
برخوردهای سخت و قانونی با شیادان و سوداگران 

مداخله گر در امر تغذیه مردم
رفع موانع تولید شیر ولبنات و جلوگیری از هر 
گونه قوانین ضد و نقیض و مخرب برای حمایت از 

تولید کنندگان از دامداراری تا سفره
انجمن  تجربیات  از  استفاده  و  نزدیک  همکاری 
صنایع لبنی و پیش کسوتان حوزه تولید صنایع 

شیر و لبنیات

حمایت از مصرف کنندگان چه از لحاظ نظارت بر 
تولید مرغوب و چه از نظر قیمت  

هدف گذاری ایران برای سال 1404)انتهای برنامه 
اقتصاد مقاومتی(رسیدن به سرانه مصرف  1۷0 
کیلو گرم شیر برای هر ایرانی است. دسترسی به 
این مهم نیازمند به کارگیری غیرت ملی دستگاه 
های مختلف اجرایی و سیاست گذاری نظیر وزارت 
بهداشت؛ وزارت جهاد کشاورزی؛ وزارت صمت و.... 

می باشد .
کاش سیاستگذاران  و مسئوالن ما دو جمله ی 
پایانی ام  را درک نموده و بدان اعتقاد داشته باشند:

»انسان سالم محور توسعه پایدار؛
جامعه توسعه یافته در گرو تغذیه سالم«

والسالم

در  شیری  فرآورده های  و  شیر  سودمندی 
تضمین سالمتی و افزایش سطح ایمنی زیستی 
بزرگساالن، جوانان، کودکان و بیماران، پوشیده 

نیست.
 وجود انواع ویتامین ها، مواد معدنی و پروتئین 
در شیر، آن را به عنوان یک ماده غذایی کامل 
علوم  متخصصان  عمومی،  جامعه  توجه  مورد 
صنایع غذایی و تغذیه، متخصصین علوم پزشکی 
و بهداشتی قرار داده و مصرف لبنیات را به عنوان 
انواع  به  ابتال  از  پیشگیری  در  مهم  راهبردی 
بیماری ها مورد توصیه جامعه متخصصین و اهل 

فن قرار داده است.
ارزشمندی ماهیت غذایی شیر در توسعه سطح 
سالمت جامعه بین المللی موجب شده است تا 
اول ماه ژوئن بنا به پیشنهاد سازمان بین المللی 
خواربار و کشاورزی )فائو( وابسته به سازمان ملل 

به نام روز جهانی شیر نامگذاری شود.  
در واقع مهر تأیید سازمان ملل به اهمیت شیر، 
به معنای اجماع علمی جهانی در تایید و تأکید 

ضرورت مصرف آن است. 
- مصرف لبنیات پایین ایرانیان

این  تاکنون همه ساله  از سال 2001 میالدی 
مناسبت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته 

و در این روز مراسم متنوعي برگزار مي شود.
سرانه مصرف شیر و فرآورده های آن در ایران در 
مقایسه با میانگین مصرف جهانی 30 درصد و 
در مقایسه با میانگین کشورهای توسعه یافته 65 

درصد کمتر است. 
که  می دهد  نشان  بهداشت  وزارت  آمارهای 
دریافت کلسیم جامعه ایرانی 40 درصد از حداقل 
دریافت کلسیم کمتر است و این موضوع می تواند 
تبعات زیادی از جمله گسترش پوکی استخوان، 
مشکالت لثه و دندان، کوتاهی قد، کاهش بهره 

هوشی و... را به دنبال داشته باشد.
معادل  سرعتی  با  پیری  پدیده  دیگر  سوي  از 
دوبرابر سرعت جهانی جمعیت کشور را تحت 
تأثیر قرار داده است. شیر و فراورده های آن در 
صورت مصرف مستمر و کافی بسیاری از عوارض 

دوران سالمندی را کاهش داده و می تواند ضمن 
افزایش امید به زنده بودن، امکان زندگی کردن و 
جلوگیری از پیری زودرس و زمینگیری را برای 

جمعیت سالمند کشور به ارمغان آورد.
- تالش فرهنگ ساز پگاه

ــال 1333  ــران از س ــیر ای ــع ش  شــرکت صنای
ــري در ایــن حــوزه انجــام داده و  اقدامــات موث
مســتمر بــا رویکــرد توجــه بــه تامیــن غــذای 
ایمــن مــورد نیــاز جامعــه و اقدامــات گســترده 
ــالم، ســعی  ــه س در حــوزه فرهنگســازي تغذی
برایفــای نقــش و رســالت و عمل به مســئولیت 

اجتماعــی خــود داشــته اســت.
ــوان  ــیر به عن ــي ش ــت روز جهان ــا گرامیداش ب
بــدون  غذایــي  و  واکســن«  و  دارو  »غــذا، 
ــد اســت دســتگاه هاي مرتبــط  ــن، امی جایگزی
ــور  ــالمت کش ــه و س ــطح تغذی ــاِء س ــا ارتق ب
عزیزمــان در راســتاي افزایــش ســرانه مصــرف 
لبنیــات، اقدامــات همســو و موثر در ایــن حوزه 
ــد. ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــش م ــش از پی را بی

توسعه پایدار با افزایش
سرانه مصرف لبنیات ایران

عبداله قدوسي - مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(

به منـاسبت
وز جهانی شیر ر
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حامــد امینــی، نایــب رئیــس اتــاق اراک کاهش 
مصــرف ســرانه محصــوالت لبنــی در بیــن مردم کشــور 

را موضوعــی نگران کننــده دانســت و مســائل اقتصــادی را 
علــت اصلــی مشــکالت موجــود در ایــن صنعــت عنــوان کــرد.

ــاق اراک و یکــی  ــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، نایــب رئیــس ات ب
از فعــاالن صنعــت لبنیــات کشــور مشــکالت حاکــم بــر تامیــن نهاده هــای 
ــی در کشــور را  ــواع محصــوالت لبن ــد ان ــه تولی ــن هزین ــاال رفت ــی و ب دام
عامــل کاهــش مصــرف ایــن نــوع محصــوالت در بیــن مــردم دانســت و از 

ایــن بابــت ابــراز نگرانــی کــرد.
ــه از  ــت ک ــی اس ــن محصوالت ــات از مهم تری ــت: لبنی ــی گف ــد امین حام
دیرزمــان در ســبد غذایــی مــردم جایــگاه ویــژه ای داشــته اســت. همچنیــن 
تاثیرگــذاری ایــن گــروه مــواد غذایــی در حفــظ ســالمتی و تقویت سیســتم 
ــی  ــرم جهان ــر کســی پوشــیده نیســت . در حــال حاضــر ن ــدن ب ــی ب دفاع

ــت. ــرم اس ــی 160کیلوگ ــای لبن ــرف فرآورده ه ــرانه مص س
ــه در  ــه هزین ــه صــرف هرگون ــد ک ــا دریافته ان ــرد: دولت ه او خاطرنشــان ک
ــی محســوب  ــی، ســرمایه گذاری بلندمدت ــد و مصــرف محصــوالت لبن تولی
ــده  ــال و آین ــع در ح ــردم جوام ــتی م ــه اش تندرس ــه نتیج ــود ک می ش
خواهــد بــود. کارشناســان هرلیتــر شــیر گاو را حــاوی مقادیــر قابــل توجهی 

ــد. ــدن می دانن ــاز دیگــر ب ــن، ویتامیــن، کلســیم و عناصــر موردنی پروتئی
ایــن فعــال صنعــت لبنیــات کشــور تصریــح کــرد: درحــال حاضر کشــورهای 
ــا به کارگیــری راهکارهــای تشــویقی، تــالش می کننــد  توســعه یافته دنیــا ب
ســرانه مصــرف لبنیــات در میــان شــهروندان را افزایــش دهنــد. بــه عنــوان 
مثــال ســرانه مصــرف لبنیــات در کشــورهای اســکاندیناوی و آمریــکا اکنون 
بیــش از 400کیلوگــرم در ســال اســت و همچنــان شــهروندان این کشــورها 
تشــویق بــه افزایــش مصــرف می شــوند کــه نشــان از اهمیــت لبنیــات در 
ســالمت آنــان دارد. متاســفانه میــزان مصــرف محصــوالت لبنــی در ایــران 
حکایــت از ایــن امــر دارد کــه مصــرف ســرانه بــاالی یکصــد کیلوگــرم در 
ــرم رســیده  ــر از ۸0-۷0 کیلوگ ــه کمت ــدان دور، حــاال ب ــه چن ســال های ن

اســت.
ــای  ــد و به ــای تولی ــن هزینه ه ــاال رفت ــاق اراک ب ــس ات ــب رئی ــگاه نای از ن
تمــام شــده لبنیــات در پــی علــل مختلــف، باعــث شــده مــردم تمایــل یــا 
ــد و مصــرف آن داشــته باشــند. از  ــرای خری بضاعــت اقتصــادی کمتــری ب
طرفــی یارانــه ای کــه پیــش از ایــن بــرای محصــوالت لبنــی لحــاظ می شــد، 
دیگــر وجــود نــدارد و شــیر و فــرآورده هــای آن در ســبد مصــرف روزانــه 
ــده ای  ــب در آین ــن ترتی ــده شــده اســت و بدی ــیه ران ــه حاش ــان ب هموطن
ــردم  ــالمت م ــر س ــر آن ب ــران ناپذی ــی و جب ــرات منف ــاهد اث ــک ش نزدی

خواهیــم بــود.
ــم،  ــن تصمی ــی بهتری ــرایط فعل ــادی در ش ــال اقتص ــن فع ــاد ای ــه اعتق ب

اختصاص 
ــه  ــدد یاران مج

ــات اســت.  ــرای لبنی ب
تــا  می توانــد  امــر  ایــن 

حــدی گرایــش مــردم بــه اســتفاده از 
این محصوالت را افزایش دهد.

ـــود  ـــخنان خ ـــری از س ـــش دیگ ـــال در بخ ـــات ص ـــرکت لبنی ـــل ش مدیرعام
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تولیدکننـــدگان فرآورده هـــای لبنـــی و دامـــداران 
ـــاالن  ـــرد: فع ـــان ک ـــتند، خاطرنش ـــر هس ـــا یکدیگ ـــتقیم ب ـــاط مس در ارتب
ـــدام  ـــه هـــم متصـــل هســـتند و تنگناهـــای هرک ـــره وار ب ـــن صنعـــت، زنجی ای

بـــرای دیگـــری مشـــکل آفرین خواهـــد بـــود.
ـــرخ  ـــش ن ـــی و افزای ـــف خارج ـــای مختل ـــارات او تحریم ه ـــاس اظه ـــر اس ب
ـــه  ـــره ک ـــویا و غی ـــو، س ـــون ذرت، ج ـــی همچ ـــده نهاده های ـــب ش ارز موج
ـــدود در  ـــزان مح ـــواری و در می ـــا دش ـــت ب ـــته اس ـــه آن وابس ـــات دام ب حی
ـــص  ـــر تخصی ـــت ب ـــعی دول ـــود س ـــا وج ـــرد و ب ـــرار گی ـــداران ق ـــار دام اختی
ـــا در ســـایر  ـــش هزینه ه ـــان افزای ـــن بخـــش، همچن ـــه ای ـــی ب ارز 4200تومان
ـــده،  ـــه تولیدکنن ـــه در نتیج ـــد ک ـــته باش ـــه داش ـــا ادام ـــا و مکمل ه نهاده ه
ـــدات  ـــار تولی ـــه ناچ ـــرده و ب ـــداری ک ـــر خری ـــای باالت ـــا به ـــیرخام را ب ش

ـــد. ـــه می کن ـــازار عرض ـــه ب ـــتر ب ـــت بیش ـــا قیم ـــود را ب ـــی خ لبن
ـــز  ـــات نی ـــادرات لبنی ـــت ص ـــح وضعی ـــاق اراک در توضی ـــس ات ـــب رئی نای
گفـــت: مقاصـــد صادراتـــی ایـــران کـــم نیســـت و کشـــورهایی ماننـــد 
افغانســـتان، عـــراق، پاکســـتان و کشـــورهایCIS متقاضـــی تولیـــدات 
ـــک  ـــتم بان ـــرف سیس ـــه از ط ـــکالتی ک ـــل مش ـــه دلی ـــا ب ـــتند؛ ام ـــران هس ای
ـــد  ـــه بای ـــه ک ـــود، آنگون ـــل می ش ـــل تحمی ـــده داخ ـــر تولیدکنن ـــزی ب مرک

نمی توانیـــم از ایـــن فرصـــت بهـــره ببریـــم.
ـــا  ـــادالت ب ـــی، مب ـــتم بانک ـــف در سیس ـــل ضع ـــه دلی ـــه داد: ب ـــی ادام امین
ـــفارش  ـــت س ـــی ثب ـــود و از طرف ـــام می ش ـــی انج ـــورت ریال ـــه ص ـــورها ب کش
ـــن  ـــه ای ـــت؛ البت ـــن اس ـــی ناممک ـــا حت ـــرد ی ـــورت می گی ـــختی ص ـــه س ب

ـــت. ـــرده اس ـــج ک ـــی را فل ـــای صنعت ـــه بخش ه ـــش، هم چال
ـــتار  ـــا، خواس ـــع تحریم ه ـــدواری از رف ـــراز امی ـــا اب ـــادی ب ـــال اقتص ـــن فع ای
ـــا  ـــورهای دنی ـــر کش ـــا دیگ ـــر ب ـــاط موث ـــراری ارتب ـــای برق ـــای زمینه ه احی

ـــد. ش

سطح کـاهش مصرف 
محصوالت لبنی نگران کننده است

مدیرعامل شرکت صنایع لبنی اراک: 
ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      خرداد ماه 1400      شماره 32 دوره جدید )137(      
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شیر یکی از خوش طعم ترین  و مقوی ترین مواد 
غذایی است که هزاران سال مورد استفاده انسان ها 

قرار می گرفته است. 
شیر سرشار از مواد مغذی خارق العاده است ، یک 
لیوان شیر سرشار از انرژی ، پروتئین، چربی ، کلسیم، 
ویتامین D، ویتامین B2 و B12 ، پتاسیم ، فسفر 
و سلنیوم می باشد . از این رو میتوان آن را به عنوان 
منبعی عالی از ویتامین ها و امالح دانست که نیاز 
های روزانه بدن از مواد مغذی را تامین می نماید و 
برای  بسیاری  از مردم که از کمبود  کلسیم، ویتامین 
D، پتاسیم و ویتامین B12 رنج می برند موثر می 

باشد.
عالوه بر این شیر یک منبع بسیار عالی برای پروتئین 
و برخی اسید های چرب مفید برای بدن هستند که 
تاثیر بسیار زیادی در کاهش بروز بیماری های مزمن 

همچون بیماری های قلبی عروقی و دیابت دارند. 
پروتئین شیر در دسته بندی  پروتئین های باکیفیت 
است و هر لیوان شیر در حدود ۸ گرم پروتئین دارد 

که برابر با ۱ واحد گوشت میباشد.
در مطالعات مختلفی تاثیر مصرف شیر بر جلوگیری 
از تحلیل عضالت که بخاطر افزایش سن رخ میدهد 
اثبات شده است و شما با نوشیدن شیر میتوانید از 
تحلیل رفتن عضله های خود جلوگیری کنید.در واقع 
افزایش  با  مصرف مناسب شیر و محصوالت لبنی 

حجم عضالت و بیشتر شدن قدرت بدنی در سنین 
میان سالی و پیری ارتباط دارد. 

مصرف شیر در افراد ورزشکار نیز به ترمیم بافت های 
عضالنی آسیب دیده کمک  می کند. در مطالعات 
ورزشکاران  در  شیر  مصرف  روی  بر  که  مختلفی 
صورت گرفت مشاهده شده که مصرف شیر بالفاصله 
پس از ورزش در کاهش آسیب های عضالنی، ترمیم 
قدرت  افزایش  دیده،  آسیب  عضالنی  های  بافت 
عضالت و حتی کاهش درد عضالنی ناشی از ورزش 

تاثیر بسیار زیادی دارد. 
شیر عالوه بر کلسیم زیادی که دارد دارای ریز مغذی 
های دیگری از جمله ویتامین K، ویتامین K، فسفر و 
منیزیوم نیز میباشد که باعث افزایش جذب کلسیم 

در روده ها میشود.
مصرف شیر و سایر محصوالت لبنی از بروز بیماری 
های اسکلتی مانند پوکی استخوان و نرمی استخوان و 
همچنین بیماری های دهان و دندان مانند پوسیدگی 
دندان جلوگیری میکند. پروتئین شیر در سالمت 

استخوان ها نقش مهمی را ایفا میکند.
مطالعات نشان میدهند که دریافت پروتئین کافی 
بخصوص در زنانی که به مقدار نیاز روزانه کلسیم 
مصرف نمیکنند میتواند نقش موثری در پیشگیری 

از پوکی استخوان داشته باشد.
از این رو به دلیل اهمیت استفاده از شیر با توجه به 

فواید بی نظیر آن سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ 
اولین روز ماه ژوئن مطابق با ۱۱ خرداد را به عنوان 
روز جهانی شیر تعیین و معرفی کرده است، در سال 
گذشته  کشورهای زیادی این مناسبت جهانی را 

جشن گرفته اند.
گروه صنعتی میهن نیز به دلیل اهمیت این روز و 
همچنین اهمیت رشد سرانه مصرف شیر در کشور 
اقدام به توزیع آن در سطح مدارس و شیرخوارگاهها 
و سرای سالمندان و ... به صورت رایگان نمود است. 
سال اخیر با توجه به شرایط وجود کرونا نیز با توزیع 
شیر در برخی از مراکز طبی و سرای سالمندان و 

شیرخوارگاه ها این روز پر اهمیت راگرامی داشت.
همچنین الزم به ذکر است با توجه به اهمیت شیر 
برای افرادی که به الکتوز حساسیت دارند مجموعه 
گروه صنعتی میهن شیر بدون الکتوز را تولید نموده 
است تا تمامی افراد در هر سنین در هر شرایطی 

بتوانند از این نوشیدنی مغذی استفاده نمایند.
گروه صنعتی میهن سالهاست با دریافت تازه ترین و 
مرغوبترین شیرخام و فرآوری آن با بهره گیری از به 
روز ترین دستگاهها و با کیفیت ترین آزمایشگاهها 
اقدام به توزیع شیر سالم و مغذی در میان هم میهنان 

عزیزمان نموده است. 

۱۱ خرداد روز جهانی شیر گرامی باد.

ــرژی،  ــامت، ان ــاس س ــه پ ب
وبخشــی شــیر  یبایــی و نیر ز
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ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      خرداد ماه 1400      شماره 32 دوره جدید )137(      

ــذا در  ــت غ ــگا صنع ــا خبرن ــو ب ــان در گفتگ ــهریار دبیری ــر ش دکت
خصــوص روزجهانــی شــیر گفت:همانگونــه کــه مســتحضر هســتید 11 

ــذاری شــده اســت. ــیر نامگ ــی ش ــو روز جهان خــرداد از طــرف فائ
ــران حــدودا  ــزان ســرانه مصــرف شــیر در ای ــه اینکــه می ــا توجــه ب ب
ــیر و  ــی ؛ الزم اســت در خصــوص مصــرف ش ــتاندارد جهان نصــف اس
فــرآورده هــای لبنــی فرهنــگ ســازی بشــود و یــک اجمــاع همگانــی 

را مــی طلبــد.
ــد در  ــوع بای ــن موض ــه ای ــد ک ــاال باش ــیر ب ــت ش ــت قیم ــن اس ممک
حــوزه هــای دولتــی بررســی و یارانــه ای در خصــوص شــیر و فــرآورده 
هــای لبنــی در نظــر گرفتــه شــود، کــه شــیر بــا قیمــت کمتــری بــه 

دســت مصــرف کننــده هــا برســد. 
ــوارض  ــاهد ع ــود، ش ــیرمصرف نش ــر ش ــزود: اگ ــان اف ــر دبیری دکت
ــه در  ــی اســتخوان  ک ــاری پوک ــه  بیم ــود از جمل ــم ب ــادی خواهی زی
کشــور مــا  خصوصــا  در خانــم هــای بــاالی  40 ســال شــایع بــوده  و 
بــا توجــه بــه عــدم تحــرک و ورزش بیــن افــراد ایــن احتمــال آن نیــز 

ــود. بیشــتر خواهــد ب

مدیــر تضمیــن کیفیــت شــرکت صنایــع شــیر ایــران  ادامــه داد :اگــر 
بیمــاری پوکــی اســنخوان حــاد شــود حتی مــی توانــد قبــل از افتادگی 
شــخص باعــث شکســتن اســتخوان شــود و متاســفانه باعــث مــرگ و 
میــر در ســنین بــاال مــی شــود لــذا بایــد مصــرف شــیر را حداقــل بــه 

اســتاندارد جهانــی کــه 150 الــی 160 لیتــر اســت نزدیــک کنیــم.
ایــن در صورتــی اســت کــه بعضــی کشــورهای اروپایــی تــا 400 لیتــر 

هــم ســرانه مصــرف دارنــد.
ــر  ــورد دیگ ــان  گفت:م ــگاه کرم ــرکت پ ــره ش ــت مدی ــس هیئ رئی
ــی   ــر علم ــانه و غی ــای غیرکارشناس ــع اظهارنظره ــی مواق ــه بعض اینک
از رســانه ملــی پخــش مــی شــود کــه باعــث عــدم اعتمــاد جامعــه و 
در نهایــت مصــرف کــم شــیر مــی شــود کــه بایــد قبــل از پخــش  در 
شــورای ســالمت مــورد بررســی قــرار بگیــرد و حتــی المقــدور بــرای 
توصیــه هــای تغذیــه ای از متخصصیــن و اســاتید ایــن صنعــت بعنــوان 

ــده تلویزیونــی اســتفاده شــود میهمــان در برنامــه هــای زن
ــی مصــرف  ــاره مصــرف شــیر باعــث نگران ــه اطالعــات ناقــص درب ارائ
کننــده هــای مــی شــود ازجملــه وجــود آفالتوکســین و آنتــی بیوتیــک 
هــا و فلــزات ســنگین در شــیر کــه گرایــش مــردم بــه مصــرف شــیر 

را کمتــر مــی کنــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه  افــزود : مــورد دیگــر لبنیــات ســنتی کــه بایــد 
ســاماندهی بشــوند.با توجــه بــه اینکــه باعــث ایجــاد شــغل شــده اســت 
ــت  ــی وزارت بهداش ــتیم  ول ــز نیس ــن مراک ــی ای ــه تعطیل ــی ب و راض
ــا شــیر ایــن مجموعــه  ــه ایــن مراکــز آمــوزش بدهــد ی ــد ب مــی توان
هــا از مراکــز معتبــر در اختیارشــان قــرار بگیــرد یــا آزمایشــگاه هــای 
ــور  ــود، و بط ــیس ش ــز تاس ــن مراک ــیر ورودی ای ــش ش ــت آزمای جه

کلــی  حتمــا بایــد از نظــر بهداشــتی کنتــرل شــوند. 
ایــن فعــال صنعــت شــیر کشــور در ادامــه گفــت : هــر کارخانــه حــدود 
500هــزار تومــان بــرای آزمایــش شــیرخام ورودی بــه کارخانــه اعــم از 
ســنجش آنتــی بیوتیــک و آفالتوکســین و بــار میکروبــی هزینــه مــی 
ــدارد  ــات آزمایشــگاهی وجــود ن ــن امکان ــات ســنتی ای ــد. در لبنی کن
ــرآورده هــای  ــه ماســت و دیگــر ف ــل ب ــا هــر کیفیتــی تبدی و شــیر ب

لبنــی مــی شــود. 
دبیریــان افــزود : مــی تــوان در روز جهانــی شــیر ایــن کارهــا انجــام 
شــود تــا فرهنــگ ســازی کنیــم و مصــرف ســرانه شــیر و لبنیــات را 

افزایــش دهیــم .
کارخانــه هــا بــا اســتانداردهای ملــی کــه در خصــوص ایــن محصــوالت 
تعریــف شــده اســت در حــال فعالیــت هســتند و در زمــان تحریــم بــه 
فعالیــت خــود ادامــه داده انــد. اســتارترها و پروبیوتیــک هــای داخلــی 

نیــز وارد بــازار مــی شــود.
همانطـــور کـــه قبـــال اشـــاره شـــد،از طـــرف دیگـــر دولـــت هـــم 
یارانـــه ای اختصـــاص دهـــد تـــا قیمـــت شـــیر و فـــرآورده هـــای 
ـــوالت را  ـــن محص ـــت ای ـــردم راح ـــا م ـــد ت ـــدا کن ـــش پی ـــی کاه لبن
ـــه  ـــه هزین ـــوند و اینگون ـــار ش ـــر بیم ـــردم کمت ـــا م ـــد. ت ـــرف کن مص

هـــای درمـــان هـــم کاهـــش پیـــدا مـــی کنـــد.

با تزریق یارانه به صنعت شیر،
می توان سرانه مصرف شیر را در کشور

نزدیک به نرم جهانی کرد

رئیس هیئت مدیره شرکت پگاه کرمان:
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I N D U S T R Y

ــوص  ــذا  در خص ــت غ ــا صنع ــو ب ــور در گفتگ ــی پ ــا رفیع ــر علیرض دکت
میــزان ســرانه مصــرف شــیر در کشــور و علــت پاییــن بــودن آن نســبت 
بــه نــرم جهانــی گفــت: بحــث آمــار و ارقــام همیشــه در دســترس بــوده و 
هســت و بــا ســرچ مــی تــوان بــه آمــار تمــام کشــورهای دنیــا دسترســی 
ــی و وزارت بهداشــت و دســتگاه  داشــت. و آمــار ســازمان بهداشــت جهان

هــای متولــی در دســترس رســانه هــا و مــردم بــوده اســت. 
ــه موضوعــات دیگــری هــم رســیدگی بکینــم.  ــن اســت ب اعتقــاد مــن ای
ــات دو  ــث و روای ــه در احادی ــم و چ ــرآن کری ــه در ق ــی چ ــث دین در بح
مائــده بــه عنــوان غــذای مهــم ذکــر مــی شــود کــه یکــی شــیر اســت و 

دیگــری عســل.
رفیعــی پــور افــزود : وقتــی 1400 ســال پیــش اســام بــه ایــن موضــوع 
پرداختــه اســت یعنــی شــیر دوای هــر دردی اســت و پیشــگیری کننــده 
ــا  ــذا و دوا ب ــن غ ــه ای ــی ک ــمی و روح ــراض جس ــکل ، ام ــوع مش ــر ن ه
ــه جامعــه برســد. ــد ب ــه بســیار پائیــن توســط حاکمیــت  مــی توان هزین
رئیــس ســابق ســازمان دامپزشــکی کشــور ادامــه داد: بــه جــز دامــداری 
ــبی  ــد مناس ــد و از رش ــی دارن ــی طوالن ــه قدمت ــور ک ــنتی کش ــای س ه
ــا  ــور م ــم در کش ــات ه ــیر و لبنی ــد ش ــتند، تولی ــوده و هس ــوردار ب برخ
ســابقه حــدود یــک قــرن را دارد کــه بــه مــا کمــک مــی کنــد در بحــث 
اســتفاده از شــیر و لبنیــات بایــد از چیــزی کــه اکنــون هســتیم موفــق تــر 

از ایــن مــی بودیــم.
رفیعــی پــور افــزود: کشــورهای موفقــی در حــوزه مصــرف شــیر، تامیــن 
و تضمیــن ســامت جامعــه وجــود دارنــد کــه مــی شــود از ایــن کشــورها 
ــش  ــوزه کاه ــا ح ــط ب ــائل مرتب ــیاری از مس ــرد و بس ــرداری ک ــو ب الگ

ــانیم. ــل برس ــه حداق ــات آن را در کشــورمان ب مصــرف شــیر و تبع
ــان  ــر از درم ــه شــده اســت پیشــگیری بهت ــه داد:  همیشــه گفت وی ادام
ــد مــورد توجــه و دقــت  ــدارد و بای اســت. پیشــگیری هیــچ جایگزینــی ن
تمــام دســتگاه هــا قــرار بگیرد،مــی تــوان ســامت جامعــه را بــا حداقــل 
هزینــه و بــه عنــوان الگــو بــا دســترس قــرار دادن شــیر و لبنیــات ، ارزان 
ــرای تمــام جغرافیــای کشــوری اعــم از  ــرای تمــام مــردم و ب ــودن آن ب ب

عشــایر و شــهری و مراکــز اســتان هــا تامیــن کــرد.
ـــاورزی   ـــاد کش ـــذا وزارت جه ـــامت غ ـــت و س ـــر محیط زیس ـــرکل دفت مدی
در ادامـــه گفـــت: نقـــش حکمرانـــی در امنیـــت غذایـــی بایـــد پررنـــگ 
ـــه  ـــن نام ـــم، آئی ـــذاری داری ـــون گ ـــوزه قان ـــتی در ح ـــناد باالدس ـــد. اس باش
ـــم و  ـــی داری ـــت غذای ـــی در امنی ـــوزه حکمران ـــی در ح ـــه های ـــیوه نام و ش

ـــر  ـــد پررنگت ـــه بای ـــد ک ـــئولین دارن ـــان و مس ـــه حاکم ـــئولیتی ک مس

ـــود. ـــده ش دی
ــه مهــم  ــوان یــک گزین ــه عن ــزود: بحــث مصــرف شــیر ب ــور اف رفیعــی پ
ــوان  ــه عن ــرد. ب ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــی جامع ــبد غذای در س
مثــال طــرح توزیــع رایــگان شــیر مــدارس بایــد اولویــت تصمیــم گیــری 
مســئولین باشــد. بــا فــراز و فرودهایــی مواجــه بــوده ولــی قطعــا اگــر در 
مــورد ایــن موضــوع مهــم مســئولین اولویــت را بــرای توزیــع بــه مناطــق 
خــاص کــه دچــار ســوء تغذیــه هســتند قــرار دهنــد بســیاری از هزینــه 
هــای درمــان کاهــش پیــدا مــی کنــد و جامعــه پویــا و ســالم و شــادابی 

ــود. خواهــد ب
موضــوع دیگــر اینکــه، اگــر بــه موضــوع مصــرف شــیر و نقــش حاکمیــت 
در امنیــت غذایــی و ســبد غذایــی مــردم دقــت نشــود همچنــان هزینــه 
هــای ســنگینی پرداخــت مــی کنیــم. پوکــی اســتخوان و مرگهــای ناشــی 

از ایــن بیمــاری از ایــن جملــه هســتند.
اگــر قــرار اســت از ایــن هزینــه هــا جلوگیــری کنیــم راهــکاری مناســب 
ــتن  ــار گذاش ــی در اختی ــغ و حت ــج، تبلی ــر از تروی ــه ت ــم هزین ــر و ک ت
رایــگان شــیر و لبنیــات مخصوصــا بــرای مناطــق کــم برخــوردار نیســت. 
اکنــون جامعــه جوانــی داریــم و اگــر بــه بحــث مصــرف شــیر و لبنیــات 

توجــه نشــود بایــد نگــران نســل 
آینــده باشــیم.

ــن  ــه ای ــز ب ــا نی ــانه ه ــر رس اگ
میتوانــد  بپردازنــد  مباحــث 
مســئوالن  تصمیمــات  بــه 
ســبد  حــوزه  کشــورجهت 
ــیر و  ــت ش ــا اولوی ــی ب غذای

لبنیــات کمــک کنــد.

مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی  : 

می توان سالمت جامعه را
با حداقل هزینه و به عنوان الگو

با دسترس قرار دادن شیر و لبنیات ،
ارزان بودن آن برای تمام مردم تامین کرد
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ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      خرداد ماه 1400      شماره 32 دوره جدید )137(      

  جناب مهندس لطفا خودتان را معرفی کنید 
و بفرمایید از چه زمانی وارد صنعت غذا شدید؟

محمد عبد اللهی ، از سال 1379 به صورت تمام وقت 
در حوزه صنایع غذایی مشغول به کار شدم.  شرکت 
سمیه از 1359 ، با شراکت پدرم و آقای رضا کالنتری 
داریان تاسیس شد و به صورت رسمی فعالیت خود 

را آغاز نمود.
آقای ابراهیم عبداللهی تجارب مفید و تسلط قابل 
توجهی به بازار داشتند و آقای رضا کالنتری هم که 
تحصیل کرده خارج از کشور بودند در حوزه تولید 
تخصص داشتند که منجر به همکاری و شراکت موفق 
و بلندمدت در مجموعه فرآورده های غذایی سمیه 
شد. این شرکت برای هر دو طرف افتخار آفرین بوده 

است.

 سبد غذایی شرکت فراورده های غذایی 
سمیه شامل چه محصوالتی می شود؟

شرکت سمیه فعالیت خود را در صنایع غذایی با تولید 
محصول آبلیمو آغاز نمود و کشک و سایر محصوالت 

سکنجبین،  شربت  مربا،  ترشیجات،  انواع  جمله  از 
چاشنی ها، عرقیات، رب گوجه فرنگی و ... به سبد 

این شرکت افزوده شد.
در حال حاضر برند ماتینا که نوشیدنی میوه ای حاوی 
دانه های ریحان و با کانسپت سالمت محوری نیز 

توسط مجموعه سمیه تولید می گردد.

 کمی در خصوص شرکت پخش آیسان تو 
ضیح دهید و آیا این شرکت منحصرا کالهای 
ساری  با  یا  و  کند  می  توزیع  را  سمیه  گروه 

شرکت های تولیدی نیز همکاری دارد؟
از سال 1389 پخش آیسان را با هدف فعالیت در 
سایر  و  سمیه  محصوالت  فروش  و  پخش  حوزه 
برندهای مطرح بازار آغاز نمودیم. که به مرور با توجه 
و  کنندگان  تولید  و  ها  بین پخش  ناهماهنگی  به 
نگاههای کوتاه مدت نسبت به هم تصمیم بر این شد 
که زمان و انرژی مجموعه بیشتر صرف محصوالت 
از جمله  فرآورده های غذایی سمیه  تولیدی گروه 

برندهای سمیه، ماتینا، ندا و کشکام گردد.

گوش  به  کمتر  شاید  بردید،  نام  ندا  برند  از 
چه  برند  این   ، است  خورده  ما  مخاطبین 

محصوالتی را شامل می شود؟
برند ندا، از جمله برندهای زیر مجموعه سمیه می 
باشد که در حوزه تولید محصوالت با احجام باال برای 

مصارف رستورانی و کترینگ فعالیت می کند.

پیشرفت  در  را  توسعه  و  تحقیق  نقش   
شرکتها چگونه ارزیابی می فرمایید و تا چه به 

این واحد در گروه سمیه اهمیت می دهید؟
درمجموعه سمیه دیدگاه بر این است که دو واحد 
برای  پرواز  بال  نقش  بازاریابی  و  توسعه  و  تحقیق 
مجموعه را دارند و سرمایه گذاری در این دو واحد 
برای بالندگی مجموعه و عرضه محصوالت خاص و 

متفاوت در بازار حیاتی است.

 تحریــم هــا و  بیمــاری کوویــد 19  چــه 
ــروش  ــع و ف ــد تولید،توزی ــری در رون تاثی
صنایــع غذایــی بــه خصــوص فــرآورده های 

رئیس هیئت مدیره گروه فرآورده های غذایی سمیه

گفتگوی ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا با 

مهندس محمد عبدالهی ، 
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I N D U S T R Y News

غذایــی ســمیه داشــته اســت؟  
من فکر می کنم در حوزه تولید بیشتر از اینکه تحریم 
ها تاثیر پذیر باشند، قوانین بد، بخشنامه های خلق 
الساعه، عدم حمایت های دولت به تولید ضربه زده 
است به عنوان مثال در خصوص صادرات رب گوجه 
فرنگی بعد از بازاریابی و پیدا کردن بازار هدف و اعتماد 
سازی مشتریان خارجی ، صادرات ممنوع می شود یا 
همین موضوع در مورد صادرات آبمیوه در کشور عراق 
صورت گرفت که با کمی مذاکره می توانست موضوع 
حل و فصل شود .به نظرم بیشتر از تحریم ها دچار 
خود تحریمی شده ایم. تحریم بصورت غیر مستقیم 

می تواند تاثیر گذار باشد
محدودیت های ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا برای 
صنعت غذا از طرفی تهدید و از طرفی هم فرصت بوده 
است. مثالً محصولی مثل کشک با توجه به ماهیت 
افزایش  با  افزایش میزان مصرف آن در خانه  آن و 
تولید مواجه بوده است. در طرف دیگر شیوع کرونا 
در صنعت آبمیوه و نوشیدنی تاثیر منفی داشته است

  محصوالت شرکت سمیه به چه کشورهایی 
صادر می شود؟

 محصوالت سمیه به کشورهای مختلف صادر می 
کانادا،آمریکا،آلمان،استرالیا کشورهای  جمله  شوداز 
،ترکیه،امارات،عراق و....  هر چند در کشورهایی که 
رقابت قیمتی بسیار شدید است فعالیت ما سخت تر 
می باشد. با این وجود تعهد به کیفیت و برتری کیفی 

همواره مزیت اصلی محصوالت سمیه بوده است.

علی  توانیم  نمی  صادرات  حوزه  در  چرا   
رغم داشتن کیفیت باال از نظر قیمتی با رقبای 
داشته  رقابت  مشترک  بازار  در  خود  خارجی 

باشیم؟
از  ها  دولت  به حمایت  این موصوع  از دالیل  یکی 
تولیدکنندگان و بحث مشوق های صادراتی  رقبای 
خارجی بر می گردد ، دلیل اصلی دیگر عدم هماهنگی 
وجود زیرساخت کنترلی مناسب در میان همکاران 
داخلی می باشد که متاسفانه به ایجاد اختالل در 
نامعقول قیمتی  رقابت  از طریق  رقبا  فعالیت های 
منجر می شود. در نهایت فعالیت برند ایرانی با مشکل 
مواجه شده و رقیب مورد نظر نیز نمی تواند در بازار 

فوق فعالیت نماید.
در این زمینه الزم است نهادهای دولتی با سیاستگذاری 
صحیح و قانونمند نمود فعالیت ها اینگونه موارد را 
کنترل نمایند و وجود دیدگاه جامع و ملی در این 

حوزه می تواند مسمر ثمر تر باشد.

سال  شعار  تحقق  برای  پیشنهاداتی  چه   
دارید و اصوال موانع تولید را در چه می بینید؟

حمایتی  مباحث  شعارها  که  گذشته  سالهای  طی 
رامطرح می نمود. مووعات به صورت نظری بررسی 
می گردید، اما به تعریف سیاستهای اجرایی منجر نمی 
گردید. به نظر می رسد اگر دولتها بتوانند در جهت 
رفع موانع تولید گام بردارند می تواند به بهبود وضعیت 

کمک شایانی نماید.

 رابطـه تولیدکننـدگان با فروشـگاههای 
زنجیـره ای را چگونـه ارزیابـی مـی فرمائید؟

زنجیره ای الزم  فعالیت فروشگاههای  در خصوص 
است دیدگاه کلی نگری وجود داشته باشد که عالوه بر 
منافع مصرف کنندگان، منافع تولید کنندگان نیز مد 
نظر قرار گیرد، متاسفانه در حاضر نحوه فعالیت به گونه 
ای است که فشار قابل توجهی متوجه تولید کننده می 
باشد وکه این موضوع در بلندمدت بحران ساز خواهد 
بود. به نظر می رسد وجود نگاه تخصصی در حوزه 
فروشگاه های زنجییره ای و عدم دخالت فروشگاهها 
در حوزه تولید می تواند آینده صنعت را به سمت 

توسعه بیشتر هدایت نماید.

  با توجه به وجود غذاهای اصیل ایرانی مثل 
تهیه  ایرانی  تمام  اولیه  مواد  با  که  رشته  آش 
می شود، چرا  غذاهای ایرانی را در سفره های 
خارجی نمی بینیم؟ چه پیشنهاد و راهکاری 
برای جهانی شدن و انتقال فرهنگ و غذاهای 
کشورمان به سایر کشورها دارید؟ همانگونه که 
غذاهای فرنگی اکنون سر سفره ی ایرانی ها به 

وضوح جای خود را باز کرده اند.
سرمایه  تواند  می  حوزه  این  در  راهکارها  از  یکی 
ایرانی در  تاسیس رستورانهای  گذاری در خصوص 
سایر کشورها و ایجاد بستر مناسب برای آنها جهت 
شناسایی ذائقه و غذاهای ایرانی باشد. شاید سازمانی 
مثل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بتواند چنین 
موضوعی را در برنامه خود داشته باشد و گردشگران 
خارجی را با غذاهایی مثل آش رشته، کال جوش و..  
بیشتر آشنا کند . باید روی این مسئله فکر و سرمایه 

گذاری شود.

  شرکت سمیه  تا چه میزان در نمایشگاههای 
داخلی و خارجی مشارکت دارد؟

گـــروه ســـمیه معتقـــد اســـت شـــرکت در 
نمایشـــگاه هـــا زمانـــی مـــی توانـــد مفیـــد و 
ـــول  ـــد و محص ـــرف جدی ـــه ح ـــد ک ـــذار باش اثرگ

متمایـــزی جهـــت عرضـــه بـــه بـــازار وجـــود 
داشـــته باشـــد.

جدید  محصول  و  برند  خصوص  در  کمی   
کشکام برای خوانندگانمان بفرمائید

کشکام محصول جدید سمیه است که در شرکت 
سمیه و با تکیه بر تخصص و مهارت همکاران سمیه 
مقرر شده است. این محصول یک تنقالت سالم بر 
پایه کشک است که می تواند جایگزین مناسبی برای 
تنقالت ناسالم موجود در بازار باشد. همانطور که می 
دانید کشک دارای خواص بسیاری از جمله جذب 
کلسیم باال، پروتئین قابل توجه و چربی کنترل شده 

است.
عرضــه محصــول کشــکام بــه بــازار بــا هــدف عرضه 
ــواده  ــرای خان ــد ب ــده ســالم و مفی ــان وع ــک می ی
ــم  ــه اســت و امیدواری ــان صــورت گرفت ــا و جوان ه
از ایــن طریــق بــه ســالمت جامعــه و ایجــاد حــس 
ــان  ــه مصــرف کشــک در می ــایند نســبت ب خوش

کــودکان کمــک شــایانی نماییــم.

 الگوی جنابعالی در زندگی شخصی و صنعت 
چه کسی است؟ 

سئوال سختی است، بنده احترام زیادی برای پدرم و 
اکثر اشخاص دیگر قائل هستم  ، ولی  اعتقاد دارم فرد 
باید خودش باشد و سعی کردن به اینکه مشابه کسی 
از موفقیت ها جلوگیری کند ولی همیشه  باشید، 
از پدرم و سایر بزرگان حاضر در صنعت غذا درس 

می گیرم .

  لطفا در خصوص هر کلمه یک کلمه که به 
ذهنتان می رسد را بفرمائید

سمیه : کیفیت
شاهرخ ظهیری: ریشه

فوتبال: هیجان
سینما: تفریح

کشک: کلسیم
مرتضی سلطانی: اسطوره

کرونا: میهمان ناخوانده

  سخن پایانی ؟
ممنـــون از اینکـــه وقـــت مـــی گذاریـــد و از صنعـــت 
ـــانه  ـــش رس ـــا نق ـــد، واقع ـــی کنی ـــت م ـــذا حمای غ
ـــت و  ـــذار اس ـــر گ ـــادی تاثی ـــت اقتص ـــا در فعالی ه
ـــما و  ـــش ش ـــالش و کوش ـــودم از ت ـــه ی خ ـــه نوب ب

ـــم. ـــی کن ـــکر م ـــان تش همکارانت
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دکتر مسعود رسولی ، فارغ التحصیل رشته دامپزشکی 
می باشد، ایشان بعنوان دامپزشک بعنوان در صنعت 
دارد،  فعالیت  دامی  منشا  با  غذایی  مواد  و  گوشت 
رسولی همچنین همکار آموزشی، استقرار سیستم 
های مدیریتی بهداشت و ایمنی و مواد غذایی، طراحی 
نقشه کارخانجات و کشتارگاهها و مشاور استقرار نظام 
نامه های مدیریتی ، دبیر انجمن صنعت گوشت و 

بسته بندی مواد پروتئینی کشور می باشد.
دکتر مسعود رسولی در گفتگو با خبرنگار صنعت غذا 
در خصوص انجمن کار فرمایی صنعت گوشت و بسته 
بندی مواد پرو تئینی کشور گفت: حدود 90 شرکت 
در زمینه تولید و بسته بندی گوشت و مواد خامی 
عضو این انجمن هستند که بالغ بر 25000 نفر در 

لیست بیمه پرسنل اعضای انجمن اشتغال دارند.
وی ضمن تاکید  بر اهمیت بحث تولید و  اشتغال 
نیروی کار  قابل توجه در فرآورده های خام دامی، 
لجستیک را  مهم دانست و گفت: این محصوالت به 
صورت تازه  بازار پسندی بیشتری دارند و از طرفی به 
زمان ماندگاری بسیار کمی دارند ، لذا باید در بحث 
تولید، مواد اولیه تا لجیستیکش که به دست مصرف 
کننده برسد این عملیات بسیار قوی کار کند به طور 
مثال اگر از شرکتی یک بسته گوشت به آدرس مقصد 
برسد . حتما  باید به نکاتی همانند بحث تامین ، اینکه 
مواد اولیه اش چگونه تامین شده باشد ، تولید، انبار و 
حمل ونقل همه بصورت مرتب باشد و این   کار بسیار 

سختی است .
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت گوشت و بسته بندی 
مواد پروتئینی کشور ادامه داد :  این 90 شرکت  بیش 

از ۷000 شعبه فروشگاه زنجیره ای و غرف میادین را 
در سطح کشور سرویس می دهند ، گذشته از آن 
بسیاری از بیمارستان ها ، رستوران ها و کترینگ ها 
از شرکت های قطعه بندی و بسته بندی محصول 

دریافت می کنند.
این فعال صنفی ادامه داد: این برنامه ریزی در بحث 
تامین،تولید و عرضه بسیار مهم است و نکته دیگر این 
است شرکتهایی که بصورت رسمی و قانونی  فعالند  
قیمت تمام شده بهتری نسبت  به حالت سنتی  و 
قصابیها دارد چراکه مصرف کننده قطعه مورد نیاز را 
تهیه می کند مثال فقط ران یا سینه را تهیه می کنند، 
نکته مهم دیگر این است 30درصد مرغ ،پوست و 
ضایعات است ، وقتی فردی از مغازه دار مرغ کامل  که 
با قیمت مصوب 25000 تومان بخرد 30درصد آن 
بصورت ضایعات دور ریخته می شود، چراکه مغازه دار 
امکانات الزم برای برگرداندن آن به صنعت ندارد. ولی 
در کارخانجات آن 30درصد ضایعاتی از قیمت مرغ 
کم می شود و در نرخ گذاری های سازمان حمایت  
محاسبه می شود و ضایعات در کارخانجات به صنعت 
بر می گردد به صورتیکه  چربی ها آن به صورت 
پودر شده و به عنوان خوراک دام و طیور استفاده 
می شود. و اینها به اقتصاد کشور و خانوار کمک می 
کند ، شرکتهایی که به صورت رسمی کار می کنند، 
سود و سهم دولت را بصورت مالیات پرداخت می 
کنند و 25000 کارگر ایرانی در آنها بیمه هستند و از 

کارگران خارجی استفاده نمی شود. 
دکتر مسعود رسولی  ادامه داد : از لحاظ بهداشتی 
نیز که کامال مشخص است چرا که  با سامانه های 

موجود هر دام زنده ای که از یک مبدا به مقصدی 
می رود باید برایش گواهی حمل صادر شود و این 
نکته در خصوص ضایعات هم صادق است یعنی برای 
حمل ضایعات نیز گواهی حمل صادر می شود. اکنون 
هیچ ماشینی نمی تواند بدون گواهی حمل تردد کند 
و پلیس و وزارت راه نیز در این خصوص نظارت دارند.
در مقاصد هم ناظران دامپزشکی نیز در این مراحل 

نظارت و بازرسی خود را دارند.
در خصوص بحث کیفیت نیز یک شاخصی داریم 
کیفیت چیزی است که مشتری مورد نیازش باشد 
مصرف کند در مورد گوشت مرغ و فراورده های خام 
دامی  یک میکروب غیر بیماریزا را دارند و این یک 
استاندارد دارد و تا حدی قابل قبول است. ولی هر 
چه میزان این میکروب کمتر باشد بافت، کیفیت 
محصول، بوی آن،طعمش ، مواد مغذی ، پروتئین ها، 
ویتامین ها و.. بهتر به مصرف کننده می رسد. ما هر 
چقدر بتوانیم میکروب را پایین تر نگه داریم کیفیت 

بهتری خواهیم داشت.
شرکتهایی که به صورت رسمی کار می کنند و کنترل 
و نظارت بر زنجیره ی سرد و تولیدشان می شود، 
صد در صد از لحاظ کیفی محصوالتشان تحت کنترل 

است .
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت گوشت و بسته بندی 
مواد پروتئینی کشور  ادامه داد:  هر فرد روزی 50 
حداقل  گرم پروتئین نیاز دارد  اگر بخواهد با گوشت 
یا مرغ پروتئین را تامین کند حدود 300 گرم گوشت 
یا مرغ نیاز دارد .گذشته از آن اسیدهای آمینه ضروری 

تنها از گوشت و مرغ تهیه می شود . 
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دبیر انجمن کارفرمایی
صنعت گوشت و 
بسته بندی مواد پروتئینی کشور
در گفتگو با صنعت غذا:

بیش از 25000 نفر در شرکتهای عضو انجمن اشتغال دارند/ نخستین کنگره ملی 
صنعت گوشت و مواد پروتئینی با هدف ارتباط بیشتر دولت، صنعت و دانشگاه برگزار 
می شود/ دولت برای تامین مرغ باید برنامه دوساله داشته باشد/ دولت می تواند با 

نزدیک کردن زنجیره ها با همدیگر عرضه و تقاضا را برابر کند.
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رسولی افزود:از لحاظ تولید حتی در فارم های مرغداری 
نیز که دان های مواد غذایی بصورت گیاهی تهیه می 
شود، معموال اسیدهای آمینه ضروری و اسیدهای 
چرب ضروری  جداگانه به جیره ی غذاییشان اضافه 
می شود.  برای انسان هم همینطور است یعنی یک 
سری از اسیدهای آمینه باید از منشا دامی برای بدن 
تامین شود حاال چه از طریق شیر،گوشت، تخم مرغ . 
حاال هر چه به صورت رسمی و اصولی مصرف شود ، 

مواد مغذی بهتری تامین می شود.
گفت:  زیستی  محیط  مسائل  خصوص  در  رسولی 
حدودا در کشور سه میلیون تن مرغ مصرف می شود 
که هشتصد هزار تن آن ضایعات می باشد، حاال اگر 
این مرغ در کارخانجات باشد پوست و ضایعات به 
صنعت بر می گردد، ولی اگر در محیط غیر از کارخانه 
باشد، متاسفانه بسیاری از مغازه دارها ،بصورت زباله 
دور ریخته می شود و به دلیل اینکه این چربی ها 
به راحتی ساختارشان شکسته نمی شود به محیط 
این ضایعات سوء  از  یا  و  زیست آسیب می رساند 

استفاده می شود.
ولی با توجه به وظیفه ای که داریم باید از آسیب 
این موضوع در  به محیط زیست جلوگیری کنیم، 
خصوص سبزیجات هم صدق می کند وقتی مصرف 
کننده سبزیجات به صورت پاک شده خریداری شود 
معموال در مبدا ضایعات بصورت کود، خوراک دام 
صنعتی و.. مصرف می شود ولی وقتی دور ریز خانگی 

داشته باشیم به محیط زیست آسیب وارد می شود.
دبیر انجمن صنعت گوشت و  بسته بندی فرآورده 
های پروتئینی افزود: کاری که در صنعت صورت می 
گیرد، از لحاظ اقتصادی،بهداشتی،کنترل، نظارت،بحث 
نرخ گذاری ها  با یک آنالیز و با یک قیمت در سراسر 
کشور صورت می گیرد . بعنوان مثال اگر یک بسته 
ران یا سینه یا گوشت چرخکرده از شمال تهران و 
یا جنوب کشور بخواهید تهیه کنید با یک آنالیز و 
قیمت در دسترس خواهد بود . این اتفاقاتی است که 
در این صنعت در حال  رخ دادن، می باشد  و شرکت 
های انجمن با دیدگاه اعتمادسازی و رضایتمندی  به 
مصرف کننده و دستگاه نظارتی در تالش برای عرضه 

محصوالت با کیفیت هستند.

برگزاری نخستین کنگره ملی صنعت گوشت و 
مواد پروتئینی

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت گوشت و بسته بندی 
مواد پروتئینی کشور در گفتگو با خبرنگار ما از برگزاری 
نخستین کنگره ملی صنعت گوشت و مواد پروتئینی 
خبر داد و گفت:  در انجمن برنامه ریزی کرده ایم 
که بتوانیم توسط کنگره ملی صنعت گوشت و مواد 
پروتئینی دستگاههای دولتی یعنی دولت، صنعت و 

دانشگاه را به هم نزدیک کنیم . این کنگره یک شورای 
سیاستگذاری و مشورتی دارد که سایر دستگاههای 
حاکمیتی و نظارتی که مدیران بلند پایه آن دستگاهها 
عضو آن هستند و افرادی که در بخشنامه ها، کنترل 
ها و نظارت ها تصمیم گیرنده  هستند و کمیته علمی 
آن از تمامی اساتید به نام کشور که در صنعت گوشت 
فعالیت و تحقیقات و مطالعه داشتند عضو این کمیته 
هستند و صنعتگران ما نیز عضو شورای سیاستگذاری 
این کنگره می باشند و هدف این است که این افراد 
به هم نزدیک باشند، در این کنگره پنل هایی داریم 
که می تواند در این پانل ها مقاالت علمی ، نیازهای 
صنعت و تصمیم گیری هایی که بخش دولتی می 

گیرند بررسی شوند .
رسولی افزود: کنگره ها تا کنون توسط دانشگاهها 
انجام می گرفت که این اولین بار که صنعت متولی این 
نوع کنگره ها می شود و از دانشگاهها و افراد مسئول 
تاثیرگذار دعوت کرده که از این کنگره حمایت کنند. 

املی لصلی از نظر مالی خود انجمن می باشد.
نکته دیگر در مورد این کنگره آن است که این کنگره 
یک دبیرخانه دائمی خواهعد داشت و گذشته از اینکه 
در سال یکبار برگزار می شود در طول سال جلساتی 
خواهیم داشت که در آن نیازهای صنعت بررسی می 
شود و از ایده های دانشگاهیان استفاده می شود و با 
دعوت از مسئولین در این جلسات، آنها را از  نظرات 
و  قوانین  خصوص   در  دانشگاهیان  و  صنعتگران 

بخشنامه های مرتبط  آگاه می سازیم. 
که  گرفته  صورت  ریزی  برنامه  این  داد:  ادامه  وی 
سمپوزیوم های مختلف داشته باشیم مخصوصا در 
خصوص بیماری  کووید19 ، برای جلوگیری از آن 
ماه میتوانیم کمک کنیم . در حال حاضر این اتفاق 
افتاده و جلساتی صورت گرفته، قوانین سر سخت 
بهداشتی در کارخانجات مختلف برقرار شده گرچه 
قبل از بیماری کووید هم این پروتکل ها رعایت می 

شد ولی اکنون نظارت بیشتر شده است. 
و  دستکش  و  ماسک  از  استفاده  افزود:  رسولی 
ضدعفونی همواره در این صنعت مورد استفاده است 
چراکه رعایت اصول بهداشتی در نهایت بر کیفیت 
محصوالت تاثیر مستقیم دارد و برای همین شرکت 

ها مسائل کنترلی را بیشتر رعایت می کنند.
مراحل  در  تولیدی،   مراحل  در  نظارت  بر  عالوه 
توزیعی هم ترتیبی اتخاذ شده که مصرف کننده بتواند 
محصوالت بسته بندی را به صورت اینترنتی خریداری 

و درب منزل دریافت کنند

دولت برای تامین مرغ باید برنامه دوساله داشته 
باشد

برگزاری نخستین کنگره ملی صنعت گوشت و مواد 

پروتئینی در خصوص نوسانات قیمت گفت : بخش 
کشاورزی به سیاست های دولت وابسته است ، در 
باید قرار  کل جهان کشاورزی مورد حمایت دولت 
بگیرد چرا که یک کشاورز ، سالی یکبار محصول تولید 
می کند و باید برنامه ریزی کند تا محصولش در بازار 
خواهان داشته باشد و بتواند برای سال بعدش برنامه 

ریزی کند. 
این نکته مهم در مورد بعضی از بخشهای کشاورزی 
نیز صادق است مثل دامدارها که هروز باید به دام های 
خود علوفه دهد که بتواند مایحتاج شیر کارخانجات 
در  بایست  می  دولت  همین  برای   . کند  تامین  را 
خصوص کشاورزی یک برنامه دو ساله داشته باشد 
که کشاورزان و دامداران و درنهایت تهیه مواد غذایی 

کشور به خطر نیافتد.
رسولی افزود: در بخش محصوالت کشاورزی  بحث 
آمار،اطالعات بازار ، بازار پسندی  محصوالت باید مورد 

توجه قرار گیرد.
در حال حاضر الشه گوشت و مرغ برای شرکت های 
بسته بندی ، ماده اولیه محسوب می شود و برای این 
ماده اولیه همواره در حال برنامه ریزی هستند و اکنون 
نیاز شرکت ها ی بسته بندی و قطعه بندی به  1000 
تن مرغ دارند ولی  در حال حاضر نمی توانند با قیمت 
مصوب این میزان مرغ را تامین کنند چرا که در بازار 
آزاد با شرایط دیگر و قیمت های متفاوت می باشد لذا 
انتظار است که باید در مورد گوشت قرمز، دام سنگین، 

مرغ و ماهی برنامه ریزی مناسب صورت پذیرد.

دولت می تواند با نزدیک کردن زنجیره ها با 
همدیگر عرضه و تقاضا را برابر کند

دکتر رسولی در ادامه گفت: چیزی که به صنعت غذا 
کمک می کند ارتباط بخش خصوصی و دولت است 
که تشکلها بعنوان بازوی بخش دولتی باشند و ارتباط 
ها تنگاتنگ باشد . بسیاری از مسائل و مشکالت حل 

می شود. 
وی افزود: بهتر است دولت صنایع مختلف را به نزدیک 
کند، نظارت خود را انجام دهد ، در آمار و ارقام کمک 
کند. چند وقتی است که دولت می خواهد  در بازار 
وارد شود با زور بازار را کنترل کند ، تجربه ثابت کرده 
با این روش نمی توان بازار را کنترل کرد چرا که بازار 
، بازار عرضه و تقاضا  است . دولت می تواند با نزدیک 
کردن زنجیره ها باهم دیگر عرضه و تقاضا را برابر کند.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت گوشت و بسته بندی  
کشور افزود:این نباشد روزی تولید زیاد باشد کشاورز 
یا دامدار با زیان بفروشد و انگیزه  و بودجه ای برای 

سال بعد نداشته باشد .
وی در پایان گفت : رسانه ها می توانند در ارتباط بین 

تشکل های خصوصی و دولت  نقش آفرینی کنند .



34

INDUSTRY

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      خرداد ماه 1400      شماره 32 دوره جدید )137(      

گالیه از شرایط نابرابرتولید در نقاط مختلف
محســن احتشــام، تولیــد کننــده نمونه کشــوری 
و  رئیــس  اتــاق  بازرگانــی،  صنایــع،  معــادن  و 
کشــاورزی بیرجنــد اظهارکــرد: تــداوم نامگــذاری 
ــوی   ــادی  از  س ــوع  اقتص ــا موض ــا ب ــال ه س
ــد   ــژه  تولی ــام  معظــم رهبــری  اهمیــت  وی مق
ــئوالن و  ــه مس ــن وظیف ــه ای ــاند ک ــی  رس را  م

تولیدکننــدگان را ســنگین مــی کنــد.
مدیرعامل گروه تولیدی وکشاورزی تروند زعفران 
قائن  با  اشاره  به  موانع  پیش  روی  تولید  در 
خراسان جنوبی بیان کرد: موانع پیش روی تولید در 
استان های کم برخوردار و محروم چند  برابر  موانع    
در  استان  های  برخوردار است چراکه زیرساخت 

ها با یکدیگر برابر نیست.
این کارآفرین نمونه کشوری با بیان اینکه متاسفانه 
به  را  ها  استان  تمام  مقررات  و  قوانین  اجرای  در 
یک چشم می بینند، افزود: شرایط تولید و ارزش 
افزوده برای تولید کننده خراسان جنوبی، برابر تولید 
کنندگان استان هایی مانند مشهد نیست اما قوانین 
یکسان است. موانع پیش روی تولید در استان های 
کم برخوردار و محروم چند برابر موانع  در استان های 
برخوردار است چراکه زیرساخت ها با یکدیگر برابر 

نیست.
احتشـام خواسـتار حـذف ایـن نابرابـری هـا شـد 
و اظهـار کـرد: نیـاز اسـت قوانیـن و مقرراتـی بـه 

اقتضـای  اسـتان  هـای  محـروم  وضـع  شـود.
در  مالیات  نرخ  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
بیرجند، نهبندان، خوسف و شهرهاک های   درصد 
۲۵برخورداری  مانند  توس  مشهد است که می 
طلبد مورد توجه قرار گیرد و مشوق  هایی  برای  
استان  های  محروم  از جمله خراسان جنوبی در 

نظر گرفته شود.
حاشیه سود تولید کننده پایین است

رئیس  اتاق  بازرگانی  صنایع،  معادن  وکشاورزی 
باعث کاهش  نابرابری ها  این  بیان کرد:  بیرجند 
انگیزه برای تولید در استان می شود که باید برای 

رفع آنها تدبیر شود.
احتشام با اشاره به دیگر موانع پیش روی تولید در 
خراسان جنوبی، بیان کرد: با توجه به  تورم  موجود،  
حاشیه  سود  تولید  کننده بسیار پایین است که 
می طلبد مورد توجه قرار  گیرد.  وی  تصریح  کرد:  
تا  زمانی  که حضور در فضای سوداگری، عواید 
بیشتری نسبت به تولید داشته باشد، رونق تولید 

اتفاق  افتد.
مدیرعامـل شـرکت ترونـد زعفـران بـا تاکیـد بـر 
اینکـه سـرمایه هـا بایـد نمیبـه  سـمت  تولیـد  
روانـه  شـود،  گفـت:  در  حال حاضـر درآمدها در 
سـوداگری و واسـطه گری ملک  و  زمین  بیشـتر  
از  تولید  اسـت  و  پول به سـمت تولید نمی آید.

احتشام بی ثباتی در قوانین و مقررات را از دیگر 

موانع پیش روی تولید کنندگان استان دانست و 
گفت: تولید کننده نباید هر روز شاهد بخشنامه ای 
جدید باشد.وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیالت 
برخوردار   های  استان  کننده  تولید  برای  بانکی 
درصد است، گفت: بسیاری از و محروم ۱۸قوانین 

نیازمند اصالح و تغییر است.
تولید کننده حمایت نمی شود

احتشام  خواستار  پشتیبانی  برای  رقابت پذیر  
بودن  بنگاه  های  کوچک  و  متوسط با  پوشش  
ریسک  های  سرمایه  گذاری شد  و  افزود:  در  
حال  حاضر  تولید  کننده، سرمایه گذاری می کند 

اما هنگام برخورد با  مشکل  حمایت  نمی  شود.
رئیـس  اتـاق بازرگانـی،   کشـاورزی،   صنایـع   
و   معـادن بیرجنـد  اظهـار  کـرد:  وجـود  ایـن  
مشـکالت تولیدکننـدگان را بـی انگیـزه کـرده و 
روز بـه روز واحدهـا در شـهرک صنعتـی تعطیـل 
مـی شـوند. وی اظهـار کرد: بنـگاه هـا در مناطق 
محرومی مانند خراسـان جنوبـی در فضای رقابتی  
تـوان  رقابـت  ندارنـد  کـه  مـی  طلبـد مـورد 

حمایـت و پشـتیبانی قـرار گیرند.
از واحدهای مستقر در  وی بیان کرد: پشتیبانی 
های محروم و کمتر بر خوردار باید استاناولویت اول 
مسئوالن باشد.احتشام خواستار ثبات مدیریتی در 
استان شد و گفت: تولید کنندگان باید بدانند ثبات 

مدیریت وجود دارد تا بتوانند برنامه ریزی کنند.

اجرای  قوانین  برابر  در  مناطق  محروم  و توسعه  یافته  در  کنار  شرایط  
نابرابر  تولید مانعی بر سر راه تولید است که باید با اصالح قوانین  و  ایجاد  
مشوق  ها  از  کارآفرینان  و تولیدکنندگان حمایت کرد. امروزه با توجه به 
جنگ اقتصادی دشمن، مسائل اقتصادی از های مردم و مسئوالن بوده که 
جمله دغدغه رونق این بخش وابسته به رفع مشکالت تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی  است. مشکالتی اعم از بیمه، وثایق سنگین بانکی و  نبود  سرمایه  در  
گردش  سد  راه  فعالیت تولیدکنندگان شده که اگر رفع شود، گامی بزرگ در 

راستای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.علی رغم اینکه رهبری طی چند 
سال متوالی با نام گذاری شعار سال پیرامون تولید  و  اقتصاد  به دنبال  سوق 
دادن  توجه مسئوالن به مسئله تولید هستند، هنوز هم تولیدکنندگان خراسان 
جنوبی از موانع بر سر راه تولید رنج می برند. موانعی اعم از برابری قوانین  در  
کنار  نابرابری  شرایط  تولید  در استان های توسعه یافته و کم برخوردار، بی 
ثباتی مدیریتی و عدم ثبات قوانین از مهم ترین گالیه های تولید کنندگان 
این خطه کویری بوده که شهرک های صنعتی را هم به تعطیلی کشانده است.

مدیرعامل گروه تروند زعفران عنوان کرد: 

وم اصاح قوانین لز
بازدارنده تولید
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در این رهگذر کمی تعقل و تدبر الزم است تا به سر 
منزل مقصود برسیم اما متاسفانه به جای تعقل و 
تدبر مسئولین اجرایی و مدیران مشاور برنامه ریزی 
کالن کشور همه توان و اندیشه خویش را صرف فربه 
نمودن خوب و گروه و سازمان و جناح … ایده آل 
خود نموده است تا در رقابت سیاسی هر طیفی قلعه 
محکم و نفوذ ناپذیری در دایره سیاست و اقتصاد 
خویش بنا کنند و برای تحکیم اراده و برنامه به خنثی 

سازی رقیب خویش مشغول می باشد.
و حال اگر بنای جدی در رسیدن به اهداف شعار 
سال ۱۴۰۰داشته باشیم به نظر من چند نکته ذیل 
که کلید شفاف سازی در برنامه اقتصاد کشور پویاست 

و عبارتند از:
* برنامه تفکیک سیاست های تجاری و تولیدی برای 
حداقل چهار سال با نگرش تحقق شعار سال ۱۴۰۰ 

با به کار گیری و همسویی بخش خصوصی
* تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و انتخاب 
دو وزیر در دو وزارتخانه و تکلیف به پاسخگو بودن هر 

کدام در حیطه مسئولیت خود
و  سیاسی  های  گرایش  بدون  وزیرانی  انتخاب   *
حزبی و جناحی در دوران تصدی مسئولیت خویس 
از جمله )صنایع، بازرگانی و کشاورزی( و تنها با بینش 
و تفکرات توسعه در اقتصاد کشور و ممنوعیت این 

وزیران در سیاست و احزاب و گروه های تشکیالتی
* تدوین و تعمیم قوانین تنبیهی و جرائم  مالی و 
زندان برای ارائه آمارهای دروغ، اطالعات دروغ، وعده 
برنامه های دروغ و گزارشات دروغ در  های دروغ، 
همه ارکان اجرایی و نهادهای تصمیم گیری در سطح 
وزیران و مدیران و معاونین جهت شفاف بودن مسیر 

حرکت و راست آزمایی مسئولین
ارکان  در  بودن  خادم  فرهنگ  توسعه  و  تدوین   *
های  بخش  در  چه  مولدین  برای  کشور  اقتصادی 
دولتی و چه در بخش خصوصی در کلیه امور و نه 
توهم ریاست خواهی و فرماندهی یکسویه در نظام 

کار و تولید
بازدارنده کاالهای صادراتی و سرعت  * رفع موانع 

بخشیدن در اعمال قوانین و دستورالعمل ها
* تدوین و تنظیم جایزه صادراتی به ازای ورود ارز 

به کشور
* تغییر سیاست سرمایه گذاری صنعتی از شهرک 
های کوچک صنعتی به کارخانجات بزرگ صنعتی در 
جهت جذب نیروی کار بیشتر و ارائه تولید و خدمات 
به جامعه با نگرش توسعه تولید در بخش خصوصی و 
تقویت صادرات کاالهای تولیدی ایجاد شورای عالی 
برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد در بخش اقتصاد با 
تلفیق مسئولین دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی

و اما موانع تولید:
موارد  داشتن  ملحوظ  با  توان  می  را  تولید  موانع 
کلیدی فوق در رویکرد محاسباتی تولید مورد ارزیابی 
قرار داد. ارکان اساسی تولید که ماشین آالت، نیروی 
کار و مدیریت می توان از آن نام برد. خوشبختانه 
ماشین آالت در هر رشته تولیدی بیش از ظرفیت نیاز 
در کشور وجود دارد و ساخت خطوط اغلب فرآیندها 
در کشور به دست متخصصین امکان پذیر است و 
رکن بعدی که نیروی کار است بخصوص میروی کار 
جوان در کشور وجود دارد به ویژه اینکه نیروی کار 
جوان با تحصیالت متفاوت از دیپلم تا دکترا به راحتی 
قابل دسترسی و جذب می باشد و در این رکن اصلی 
از ارکان مهم تولید نیز مشکلی وجود ندارد و اما رکن 
سوم که مهمترین و اصلی ترین و کلیدی ترین رکن 
باشد مدیریت است که  تولید می  فرایند  ارکان  از 
متاسفانه با این ساز و برگ در فضای غیر شفاف مرکز 
برنامه ریزی و خدمات دهی و اهرم های پشتیبانی 
فاقد کارایی الزم است و زمانی که این رکن مهم از 
تولید ایستایی الزم را نداشته باشد، بدون چون و چرا 
ارکان دیگر تولید هم توان خود را از دست می دهند 
و به نظر می رسد تا این رکن در مدار حرکت خویش 
منابع  چون  حمایتی  قوانین  یعنی  نگردد  شفاف 
تسهیالتی ، قوانین مالیاتی، قوانین گمرکی، قوانین 
خدماتی از جمله بیمه، انرژی و سایر اهرم هایی که 
می بایست به مدیریت اجرایی، پشتیبانی اعمال نماید 
اینگونه نارسایی را در مسیر راه مدیریت تزریق کند به 

اهداف فوق دست نخواهیم یافت.
به  را در مسیر حرکت  ما  تواند  آنچه که می  پس 
عمل  درست  نخست  نماید  حمایت  هدف  سوی 
کردن مسئولین در مصدر امورشان می باشد که باید 

پاسخگو باشند.
اثبات موفقیت در هر اموری ارائه گزارشات صادقانه 
و کارشناسانه است ولی متاسفانه مسئولین تصمیم 
گیرنده و صاحب منصبان هیچگاه گزارش کارشناسانه 
قابل اثبات به جامعه ارائه نکرده اند تا مدیران مجری 
براساس گزارشات فوق تفهیم شوند که چرا در سالی 
به  را  که گذشت توفیق رسیدن به شعار آن سال 

دست نیاورده اند.
نتیجه میگیریم که:

* برای رفع موانع تولید نخست باید سیاست گذاران 
و مدیران کالن نگر مصادر امور به گزارش و ارقام و 
اعداد باور پیدا کنند و موظف به ارائه عملکرد خود 

باشند.
* وزیر دو وزارتخانه های اقتصادی مولد می بایست 
از سیاست بازی و جناح بندی و حزب گرایی ممنوع 

شوند و این وزارتخانه ها دور از سیاست بازی باشد.
* قوانین و دستورالعمل های مرتبط با روند تولید 

بایست اصالح و سرعت عمل به خود بگیرند.
* بخش خصوصی نه به صورت سوری بلکه واقعی 
می بایست به کمک دولت بشتابد و مسئولیت اجرایی 
خود را در احجام توانمندی ارائه نماید و پاسخگو باشد.
* فاصله بزرگ مدیریت دولتی و خصوصی در مسیر 
حرکت رسیدن به شعار سال می بایست به حداقل برسد.
ورود  اجازه  و  شود  دگرگون  باید  واردات  بخش   *

هرکاالی بی کیفیت داده نشود.
* به هر وزارتخانه و سازمانی تکلیف و ابالغ شود 
که گزارش سالیانه گروه های تحت پوشش خود را 
حداکثر تا پایان سه ماه اول سال بعد تهیه و در اختیار 
مدیران قرار گیرد تا موانع موجود را بر اساس گزارش 

عملی مرتفع سازند.
مهندس سیدجمشید میرسلیمی
مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران )نینا(

به قلم مهندس سید جمشید میرسلیمی

پیشنهادهایی برای
تحقق شعار سال 
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صنایع  و  علوم  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
غذایی ایران گفت : حمایت از تولید کنندگان موجب 
رونق بازار و فعال شدن چرخه صنعت و خود کفایی 
هرچه بیشتر کشور و ایجاد انگیزش سازنده در تولید 
کنندگان و صنعتگران در ارائه کاال و خدمات بهتر 

خواهد بود .
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مهندس احمد 
فتح الهی افزود:حمایت از تولید کنندگان می تواند 
عالوه بر اشتغال پایدار ، به رونق و پویایی اقتصاد هم 
کمک کند و در این  خصوص رسانه ها در توسعه و 
فرهنگ سازی جامعه  نقش ارزنده ای دارند بنابراین 
امید آفرینی در جامعه و نشان دادن ظرفیت های 
کشور به ویژه در عرصه تولید باید مورد توجه جدی 
رسانه ها قرار گیرد و در راستای امید آفرینی و استفاده 
از کاالی ایرانی در جامعه می تواند کمک به سزایی 
به چرخه تولید و اقتصاد کند و همچنین مسئولین 
زیربط  باید از ورود محصوالت خارجی جلوگیری 
نمایند چرا که خرید و مصرف محصول خارجی برابر 
است با بیکارکردن نیروی کار ایرانی مخصوصاً جوانان 
است .اگر حمایت از محصوالت داخلی با کیفیت ادامه 
داشته باشد ظرفیت تولید کاالهای ایرانی دو سه برابر 

افزایش خواهد یافت .
این کارآفرین برجسته کشور ادامه داد: همانطور که 
مشاهده میکنیم محصوالت تولیدی داخل از نظر 
کیفیت و تنوع چیزی از کاالهای خارجی کم ندارد و 

مسئولین باید تالش کنند مشکالت و قوانین دست 
و پاگیر که سد راه تولید کنندگان است را بردارند 
مانند بروکراسی اداری که یکی از موانع جدی بر سر 
راه تولید کنندگان است و از مسئولین انتظار حل این 

بروکراسی که بارها متذکر شده ایم را داریم .
فتح الهی افزود: رونق بازار و فعال شدن هر چه بیشتر 
چرخ صنعت و خود کفایی هرچه بیشتر کشور بر 
یک  اقتصادی  رشد  و  اقتصادی  قدرت  به  میگردد 
کشور که مسئله مهمی در اقتصاد محسوب می شود 
که زیر بنای اصلی افزایش اشتغال ، کاهش تورم و 

توسعه اقتصادی است.
نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در 
ادامه گفت:رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است 
از افزایش تولید یک کشور در مقایسه با مقدار آن در 
سال های گذشته و افزایش نیروی کار و همچنین 
قیمت  آن  پی  در  که  کاالها  میزان عرضه  افزایش 
کاالها کاهش یافته و قدرت خرید مردم افزایش می 

یابد .
وی افزود:رشد اقتصادی سبب افزایش صادرات کشور 
خواهد شد و ورود ارز به داخل کشور را تسهیل می 
کند و با ورود ارز بیشتر قدرت اقتصادی در تامین 
یافته و  افزایش  نیاز در زمینه های مختلف  منابع 
مسئوالن و تصمیم گیران می توانند به برنامه ریزی 
برای توسعه زیر ساخت ها و توسعه کشور و همچنین 
تامین مواد اولیه و ماشین االت که در کشور وجود 

ندارد اقدام نمایند .
رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران)سبزان( در 
پایان اصلی ترین عواملی که موجب رشد اقتصادی 

کشور را بدین شرح برشمرد:
1-استفاده از فناوری های نوین که بدون آن حتی 
اگر یک کشور سرمایه انسانی مناسبی داشته باشد 
اما فناوری های جدید برای استفاده نداشته باشد 
نمیتوان انتظار داشت چنین کشوری بتواند قدم در 

مسیر رشد پایدار بگذارد .
2-افزایش مشارکت نیروی کار ، زمانی که تعداد افراد 
حاضر در فرایند تولید کاال و خدمات بیشتر باشد 

رشد اقتصادی افزایش می یابد.
3-بکارگیری روشهای جدید ، با افزایش تخصصی 
نیروی کار و به کارگیری روشهای جدید تولید نیز 
می توان رشد اقتصادی را افزایش داد و با استفاده 
از کامپیوتر برای کنترل و رباتیک ، تولید را به طور 

چشمگیری افزایش داد.
و  کاالها  تولید  برای   ، جدید  اولیه  مواد  4-یافتن 
خدمات نیاز به تامین منابع اولیه مورد نیاز آنها است 
، منابع طبیعی نقش تعیین کننده در صنایع مختلف 
دارد و کشف منابع جدید ظرفیت تولید اقتصاد را 

افزایش میدهد.
5-افزایش مراودات تجاری ، توانایی تجارت یک کشور 
با سایر کشور ها و افزایش حجم مبادالت تجاری یکی 
از مهم ترین عوامل در رشد اقتصادی کشور ها است .

امید آفرینی در جامعه 
و نشان دادن ظرفیت های کشور

در عرصه تولیدمورد توجه
رسانه ها قرار گیرد

نایب رئیس هیئت مدیره
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:

INDUSTRY

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      خرداد ماه 1400      شماره 32 دوره جدید )137(      



3737

w w w . i r a n f o o d m a g a z i n e . c o mINDUSTRY

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y

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

حسین مصطفی زاده با توجه به مدت زمان کمی که به عرصه تولید درصنعت غذا ورود کرده است اما به دلیل هوش فوق العاده و قدرت تشخیص و آنالیز 
موقعیت اقتصادی باالیی که دارد توانسته است عملکرد بینظیری در این حوزه داشته باشد که البته نباید از فاکتور جسارت و اراده خاص ایشان هم غافل بود.

آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان و خانواده بزرگ بیژن دارم.

عليرضا مطلبی، مدیر عامل شرکت جهان غذای البرز )واندرلند( :

آقای مصطفی زاده کارافرینی شایســته،  مدیری توانمند، مستعد، دارای برنامه ریزی و پلن در کارهایشان هستند و در کل به فکر اشتغالزایی و خدمت به 
اقتصاد و صنعت کشور هستند.

دکتر مهدی کریمی تفرشی ، رئيس هيئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها :
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   شرکت های صنایع غذایی که عالقمند به درج خبـرهای خود 
در ماهنامه صنعت غذا هستند مراتب را از طریق تلفن یا فاکس به 

تحریریه نشریه اطالع دهند .

ــ هـای اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( عامل به استاندارد و از شرکت های پیشرو کشور است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ، روابط و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، 
غالمرضا شریعتی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و هیئت همراه، در بازدید از شرکت 
پگاه تهران با اعالم این مطلب افزود: پگاه در اجرا و پیاده سازی استاندارد و مباحث کیفی 

جزو شرکت های مطلوب کشور است که ساختار یافته عمل می کند.
وی ادامه داد: پگاه از معدود شرکت های ایرانی است که استانداردهای داخلی تدوین شده 

دارد که سخت گیرانه و از استانداردهای ملی نیز سخت گیرانه است.
او با اشاره به این نکته که تدوین استاندارد داخلی پگاه سختگیرانه تر از استاندارهای ملی 
است، تصریح کرد: توجه و تعهد جدی به امر کیفیت موجب شد، تا پگاه اولین دریافت 

کننده نشان حالل در صنعت لبنیات کشور باشد.
شریعتی افزود: به واقع صنایع شیر ایران جزو همکاران اصلی ما درحوزه تدوین، اصالح و 

بازنگری استانداردهای داخلی است و در این حوزه نگاه کالن و ملی دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به حق مالکیت معنوی پگاه در روند همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران، در خصوص رفع موانع و تسریع در روند تدوین استانداردهای 

درخواست شده نیز قول همکاری الزم داد.
عبداله قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران نیز با اشاره به تاریخچه 6۷ ساله پگاه، تصریح کرد: این شرکت با 30 شرکت تابعه و 10 هزار همکار، سی و پنجمین شرکت لبنی در دنیاست 

و 35 درصد از سهم بازار داخلی را به خود اختصاص داده است.
او افزود: پگاه در سال 99، ۸4 هزار تن محصول را به 1۸ کشور از جمله روسیه که مجوزهای بسیار سختگیرانه دارد، صادر کرده و نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا کرده است و صادرات 

110 هزار تن محصول هدف پیشرو در سال جاری است.
قدوسی تاکید کرد: دریافت 20 استاندارد بین المللی و کمک به تدوین 100 استاندارد داخلی بیانگر توجه ویژه این شرکت به بحث کیفیت است، که خود را حامی و همراه همکاران 

در سازمان ملی استاندارد ایران می داند.
او افزود: توجه به ارتقاء و استمرار کیفیت در الویت اصلی این شرکت است و کسب عناوین متعدد استانداردهای نمونه ملی و استانی توسط شرکت های گروه، نشانگر این موضوع مهم 

است  وهم اکنون شرکت صنایع شیر ایران این افتخار را دارد که اغلب آزمایشگاه درشرکت های گروه، آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد است.
شهریار دبیریان مدیر تضمین کیفیت صنایع شیر ایران نیز گزارش دستاوردهای حوزه کیفیت را ارائه و بر توسعه تعامالت فیمابین تاکید کرد.

گفتنی است، بازدید از باغ موزه صنعت شیر، خطوط تولید و آزمایشگاه های شرکت پگاه تهران همراه با توضیحات سید جعفر میر مدیرعامل شرکت نیز از برنامه های این بازدید بود.

ریاست سازمان ملی استاندارد:استانداردهای درونی پگاه، 
فراتر از استانداردهای ملی است
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درگام دوم اجـــرای طـــرح» اقتصـــاد مقاومتـــی 
بـــا شـــرکت هـــای برتـــر« گـــروه صنعتـــی و 
ــرمایه  ــا سـ ــه ای را بـ پژوهشـــی زر تفاهـــم نامـ
ـــرای اجـــرای  ـــارد دالر ب ـــه ارزش 2میلی ـــذاری ب گ
ـــا  ـــی ب ـــی غذای ـــع تبدیل ـــوزه صنای ـــرح در ح 1۸ط

وزارت صمـــت بـــه امضـــا رســـاند.
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا، بـــا 

حضـــور وزیـــر صمـــت، اســـتانداران، نماینـــدگان مجلـــس و مســـئوالن 
دســـتگاه قضایـــی و فعـــاالن بخـــش خصوصـــی در دومیـــن مرحلـــه از 
ـــارد  ـــزار میلی ـــر 300 ه ـــای برت ـــرکت ه ـــا ش ـــی ب ـــاد مقاومت ـــرح اقتص ط
تومـــان تفاهـــم نامـــه ســـرمایه گـــذاری میـــان وزارت صمـــت و پنـــج 
ـــران،  ـــس ای ـــع م ـــی صنای ـــرکت های مل ـــی زر،  ش ـــروه صنعت ـــرکت گ ش
ـــور و شـــرکت  ـــران رادیات ـــر، شـــرکت ای ـــی گل گه ـــی و صنعت شـــرکت معدن
ـــعه  ـــدف توس ـــا ه ـــرح ب ـــوع و ط ـــن در 101 موض ـــر زمی ـــن گه ـــنگ آه س
ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــا ب ـــرکت ه ـــوان ش ـــتفاده از ت ـــذاری و اس ـــرمایه گ س

ـــذاری  ـــرمایه گ ـــعه س ـــه توس ـــای تفاهمنام ـــن امض ـــینی در آیی   رزم حس
ـــا شـــرکت هـــای برتـــر گفـــت: کشـــور را بایـــد شـــرکت  اقتصـــاد مقاومتـــی ب
ـــتیبانی  ـــر پش ـــالوه ب ـــا ع ـــرکت ه ـــن ش ـــازند .ای ـــر بس ـــزررگ و برت ـــای ب ه
از شـــرکت هـــای کوچـــک و متوســـط توســـعه متـــوازن در کشـــور بـــه 

ـــد. ـــی آورن ـــود م وج
ـــادی  ـــد اقتص ـــک مجاه ـــوان ی ـــه عن ـــلطانی ب ـــی س ـــینی از مرتض رزم حس
ـــی  ـــرکت خصوص ـــک ش ـــه از ی ـــا ک ـــلطانی ه ـــال س ـــت امث ـــرد و گف ـــام ب ن
ـــران مـــی خواهـــد  دومیلیـــارد دالر، معـــادل شـــرکت ملـــی مـــس دولتـــی ای
ـــدا  ـــه ص ـــالت و وظیف ـــت . رس ـــمند اس ـــد بسیارارزش ـــذاری کن ـــرمایه گ س
ـــان را  ـــخصیت ایش ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــانه ه ـــاب رس ـــیما و اصح و س
ـــزار  ـــون کالس درس برگ ـــد در تلویزی ـــا بای ـــد .آنه ـــی کن ـــا معرف ـــه جوانه ب
ـــا  ـــی م ـــای اجتماع ـــرمایه ه ـــان و س ـــه جوان ـــالش را ب ـــد و ت ـــد و امی کنن

ـــد . ـــوزش دهن آم
وی در ادامـــه گفـــت: مـــا در ایـــن چهـــل ســـال بـــه بـــزرگان صنعـــت 
ـــرمایه  ـــرار س ـــم و ف ـــری کردی ـــی مه ـــادی ب ـــن اقتص ـــه مجاهدی ـــران ، ب ای
ـــور  ـــذاری در کش ـــرمایه گ ـــش س ـــاهد کاه ـــروز ش ـــم و ام ـــود آوردی را بوج

ـــدیم . ش
ـــذاری در  ـــرمایه گ ـــعه س ـــوع توس ـــد موض ـــرد بای ـــح ک ـــن تصری وی همچنی
ـــل  ـــران تبدی ـــادی ای ـــرد اقتص ـــن راهب ـــوان مهمتری ـــه عن ـــد ب ـــش تولی بخ

ـــوند. ـــال ش ـــوص فع ـــن خص ـــا در ای ـــت ه ـــه ظرفی ـــود و هم ش
بنیانگـــذار گـــروه صنعتـــی و پژوهشـــی زر درخصـــوص امضـــای ایـــن 
تفاهـــم نامـــه گفـــت : ایـــن تفاهـــم نامـــه شـــامل تولیـــد محصـــوالت 
دانـــش بنیـــان نـــوآور و صـــادرات محـــور در حـــوزه غـــالت و صنایـــع 
ـــا را از واردات در  ـــور م ـــته و کش ـــی نداش ـــد داخل ـــه تولی ـــوده ک ـــی ب تبدیل

ــد. ــاز می کنـ ــوزه بی نیـ ــن حـ ایـ
ـــد  ـــت : بای ـــرد و گف ـــاره ک ـــور اش ـــان کش ـــدی جوان ـــه توانمن ـــلطانی ب س
ـــروز  ـــا ام ـــم ت ـــار کنی ـــض اختی ـــیم و تفوی ـــته باش ـــاور داش ـــان ب ـــه جوان ب
ــیم  ــف باشـ ــات مختلـ ــت در جهـ ــکوفایی صنعـ ــی و شـ ــاهد بالندگـ شـ
ـــا  ـــن را دنی ـــت ، ای ـــر اس ـــی نظی ـــا ب ـــن م ـــر زمی ـــان س ـــدی جوان توانمن
ـــه  ـــد ب ـــم را از تهدی ـــالها تحری ـــن س ـــه در ای ـــی ک ـــرده مدیران ـــراف ک اعت
ـــه  ـــت . .از جمل ـــی اس ـــتاورد بزرگ ـــن دس ـــد ای ـــرده ان ـــل ک ـــت تبدی فرص
ـــارج  ـــود و از خ ـــاورزی ب ـــوزه کش ـــه در ح ـــن دغدغ ـــه مهمتری ـــن ک لیزی
ـــن  ـــام ای ـــان زر توانســـتند تم ـــش بنی ـــای دان ـــی بچـــه ه ـــد ول ـــی ش وارد م
ـــران کرونـــا بخـــش  ـــتیم در بح ـــه هـــا را مرتفـــع نماینـــد و توانس دغدغ
ـــم . ـــه عرضـــه کنی ـــن مجموع ـــکل را در همی ـــد ال ـــه تولی ـــواد اولی اعظـــم م
ـــی  ـــا بروکراس ـــم، مشـــکل م ـــی نداری ـــا مشـــکل بیرون ـــرد: م ـــح ک وی تصری

ـــردد. ـــل گ ـــل و فص ـــد ح ـــه بای ـــت ک ـــی اس داخل
ـــزود  ـــت اف ـــع اس ـــر از مناب ـــان گرانت ـــه زم ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــلطانی ب س
ـــه  ـــتم هم ـــر هس ـــق فق ـــد مطل ـــدم فرزن ـــر آم ـــه فق ـــر  نقط ـــن از زی : م
ـــته  ـــر داش ـــان را در نظ ـــد زم ـــا بای ـــی دانند.م ـــوب م ـــرا خ ـــی م بیوگراف
ـــو  ـــا لکوموتی ـــروژه ه ـــگا پ ـــن م ـــم ای ـــت ندهی ـــت را از دس ـــیم فرص باش

ـــتند . ـــور هس ـــعه کش ـــای توس ه
ـــام  ـــدات مق ـــه تاکی ـــاره ب ـــا اش ـــی زر ب ـــی و پژوهش ـــروه صنعت ـــذار گ بنیانگ
ـــرد:  ـــد ک ـــد، تاکی ـــئله تولی ـــر مس ـــر ب ـــالهای اخی ـــری در س ـــم رهب معظ
ـــان و  ـــر متخصص ـــه ب ـــا تکی ـــت ب ـــد و صنع ـــوزه تولی ـــم در ح ـــی توانی م
ـــگاه  ـــاور و ن ـــن ب ـــد ای ـــیم، بای ـــا باش ـــر دنی ـــی فخ ـــد داخل ـــان توانمن جوان

ـــم. ـــاد کنی ـــود ایج را در خ

وزیرصنعت معدن و تجارت : مرتضی سلطانی 
از بزرگان صنعتی کشور و از مجاهدین 
اقتصادی است
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نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: مردم با خرید کاالهای 
ایرانی و حمایت از صنعتگران به تولید محصوالت در کشور رونق 

دهند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط عمومی شرکت 
باریج اسانس کاشان آیت اهلل عباسعلی سلیمانی در بازدید از این 
شرکت، تولید را از جمله ضرورت های مهم کشور دانست و افزود: 

دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران در نبرد اقتصادی به دنبال ناکارآمد جلوه دادن این نظام مقدس در جهان هستند.
وی با اشاره به نام گذاری های سال در بیش از یک دهه گذشته از سوی رهبر معظم انقالب، اظهار داشت: در این نام گذاری ها تاکید معظم له بر توان و تولید داخلی و ایجاد 

اشتغال در کشور بوده است.
امام جمعه کاشان نام گذاری امسال با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« توسط رهبر فرزانه انقالب را تدبیری هوشمندانه بیان کرد و گفت: این مهم نشانگر دغدغه 

و نگاه آسیب شناسانه ایشان به مسائل اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه تولید هرگونه محصول و ایجاد اشتغال تیری به چشم دشمن است، تاکید کرد: شعار »ما می توانیم« باید در جامعه تبیین، نهادینه و به یک باور و فرهنگ 

عمومی تبدیل شود.
نماینده ولی فقیه در کاشان، تربیت نیروی کارآمد در جامعه را یادآور شد و تصریح کرد: نیروی انسانی کارآمد در جامعه بیکار نمی ماند و اگر می خواهیم مشکل اشتغال 

در کشور برطرف شود باید نیروی کارآمد، متعهد، مجرب و با انگیزه تربیت شوند تا در عرصه تولید نقش آفرینی کنند.
آیت اهلل سلیمانی در خصوص صادرات محصوالت شرکت باریج اسانس به کشورهای مختلف جهان و از جمله چین نیز گفت: این مهم بیانگر رشد علمی و برخورداری 

این شرکت از نیروی های کارآمد و توانمند است.
آیت اهلل سلیمانی با ابراز خرسندی از جایگاه شرکت باریج اسانس در داخل و خارج از کشور ، یادآورشد: به برکت انقالب اسالمی، ایران بدون هیچ واهمه ای به سمت 

پیشرفت و توسعه در جهان گام برمی دارد که البته این مهم نیازمند همت و تالش  مضاعف برای برطرف کردن مشکالت و موانع تولید در کشور است.
ایشان با گرامیداشت یاد و خاطره مهندس حسین حجازی، حسن نیت مرحوم حجازی و میراث داری فرزندان را ستودند و گفت: فرزندان دست به دست هم دادند و کار 

را پدر را ادامه دادند، بسیار حائز اهمیت است.
امام جمعه کاشان از محیط و فضای تمیز و مدیریت صحیح شرکت باریج اسانس قدردانی کرد و افزود: این مهم نشان دهنده یک مدیریت اساسی و کارآمد در این واحد 

صنعتی و تولیدی است.
همچنین با حضور مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس سرکار خانم حسیبی در خصوص مسائل و مشکالت باشگاه فرهنگی ورزشی باریج مباحثی 
مطرح شد و امام جمعه محترم بیان داشتند: مسئولین در خط مقدم انجام امور و بعنوان افراد راس صف هستند و باید مسائل را پیگیری نمایند و کارآفرین و اسپانسرها 
بعنوان پشتیبان هستند و از زحمات و فرهنگ سازی باشگاه باریج تشکر نمودند وی در خصوص مسائل و مشکالت باشگاه فرهنگی ورزشی باریج نیز دستور پیگیری را 

صادر نمودند و در جلسه یکی از موارد را از طریق تماس تلفنی با مسوالن مربوطه پیگیری شد.
مدیر عامل داروسازی باریج اسانس در این نشست گفتند: این شرکت جزو نخستین شرکت های داروسازی دارای مجوز درکشور است.

مهندس الله حجازی این شرکت را دانش بنیان خواندند و گفتند: شرکت داروسازی باریج اسانس از دانش طب قدیم با بهره گیری از ابزار و دانش جدید محصوالتی با 
فرموالسیون طب سنتی تولید می کند که باعث احیای این طب می شود.

ایشان ادامه دادند: باعث افتخار است که اولین فرمول طب سنتی که در کشور ثبت شد مربوط به شربت اشتهاآور باریج در سال 13۸6 بوده است هم اکنون نیز مرکز 
تحقیقات این شرکت پروژه های بالینی زیادی را در سطح کشور انجام می دهد.

ایشان اظهار داشتند: »کشت و صنعت گلکاران«، نخستین شرکت زیر مجموعه داروسازی باریج اسانس در سال 1364 کارش را با کشت گیاهان دارویی، روغن کشی، 
اسانس گیری و تهیه پودرگیاه آغاز کرد.

مهندس حجازی توضیح دادند: با افزایش تحریم ها برخی شرکت های تولید کننده گیاهان دارویی، مواد اولیه را از شرکت داروسازی باریج اسانس تهیه می کنند.

امام جمعه کاشان در بازدید از شرکت باریج 
اسانس: مردم با خرید کاالهای ایرانی به 

تولید محصوالت داخلی رونق بخشند
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علیرضا رزم حسینی با حضور در کارخانه مهیا پروتئین چند خط توسعه ای این 
شرکت را افتتاح کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر خود به شهرستان های جنوب شرق استان 
تهران با حضور در شهرک صنعتی خوارزمی خطوط توسعه کارخانه مهیا پروتئین 

را افتتاح کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرکت مهیا پروتئین )شهرک صنعتی خوارزمی( 
در جمع خبرنگاران، بیان کرد: صنایع بسته بندی به خصوص در حوزه صنایع 
غذایی روز به روز در حال توسعه می باشد و تولیدکنندگان این حوزه با تاکید بر 

برندسازی به دنبال تنوع و افزایش کیفیت محصوالت تولیدی خود هستند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از شاتا؛ علیرضا رزم حسینی با بیان این 
مطلب، افزود: فرهنگ بسته بندی در کشورمان در حال توسعه می باشد و مردم 

خریدهای خود را از فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای انجام می دهند.
وی با اشاره به افتتاح خطوط توسعه کارخانجات مهیا پروتئین، بیان کرد: این واحد 

بر اساس تامین نیاز بازار راه اندازی و افتتاح شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صنایع بسته بندی به خصوص در حوزه مواد 

غذایی با کیفیت و تنوع، روز به روز در حال گسترش و توسعه است.
رزم حسینی گفت: مهیا پروتئین به سمت برندسازی رفته و اتفاقاً مرغ را با بسته بندی 

و قیمت مصوب به بازار عرضه می کند.
این کارخانه در زمینه تولید، فرآوری و بسته بندی محصوالت پروتئینی فعالیت دارد 
و ظرفیت تولید 113 هزار تن انواع گوشت مرغ، گوسفند، گوساله، ماهی، همبرگر، 

سوسیس و کالباس و ناگت را دارد.
این واحد تولیدی در زمینی به مساحت 16 هزار و ۸00 متر مربع و با زیربنای 22 
هزار و 909 متر مربع در شهرک صنعتی خوارزمی پاکدشت واقع است و برای حدود 

یک هزار و 400 نفر شغل به وجود آورده است.

مجتمع صنایع غذایی مهیا پروتئین تهران فعالیت خود را در سال 13۸1 در زمینه 
تامین، تولید، بسته بندی و توزیع مواد پروتئینی آغاز کرد و در سال 1399 با تکمیل و 
راه اندازی بزرگترین و پیشرفته ترین مجتمع تولید مواد پروتئینی و غذایی کشور)شهر 

پروتئین مهیا( گامی جدید در توسعه این صنعت برداشت.
تاریخ شروع تولید در این واحد از سال 1399 بوده است و میزان سرمایه گذاری آن 

1134میلیارد تومان بوده است.
زیرساختهای واگذار شده به این مجتمع صنعتی پروتئنی از سوی شهرک صنعتی 
خوارزمی)استان تهران( برق 9/3مگاوات، آب 44مترمکعب در شبانه روز، گاز 4۸6 

مترمکعب در شبانه روز و ظرفیت تصفیه خانه آن 400مترمکعب در شبانه روز است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از افتتاح این خط توسعه ای، از بخش های مختلف 

این کارخانه بازدید و در جریان ظرفیت های آن قرار گرفت.
جمعی از معاونان و مدیران وزارت صمت، رئیس سازمان صمت استان تهران، 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران ونماینده مردم قرچک، ورامین و 
پیشوا در مجلس شورای اسالمی در این بازدید و افتتاح وزیر صمت را همراهی کردند.

شرکت لبنیات کالبر با بیش از دو دهه سابقه در تولید انواع محصوالت لبنی این بار محصول 
جدید خود را به عرصه حضور رساند.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، پرمیت یا همان پودر آب پنیر، محصول جدید شرکت 
لبنیات کالبر است.

آب پنیرخام پس از انجام آزمون های مربوطه و تائید کنترل کیفی آن در مخازن تولیه مناسب 
دریافت و ذخیره می گردد و پس از طی مراحل پاستوریزاسیون، تغلیظ و خشک کردن در پاکت 

های چند الیه کامپوزیت بسته بندی می گردد.
این محصول با توجه به خصوصیات ویژه ای، همچون درصد باالی الکتوز، کاربرد وسیعی در 

صنایع مختلف دارد.
پودر پرمیت کالبر از پرمیت به روش افشان تهیه می گردد.

این محصول با حداقل65٪ الکتوز و با توجه به نیاز مشتریان تولید می شود.
از کاربردهای پودر پرمیت می توان به، استفاده در صنایع لبنی بویژه ماست و دوغ، صنایع 
شیرینی و شکالت سازی، صنایع نانوایی، صنایع کلوچه وبیسکوییت سازی، تهیه انواع سس 
ها و دسرها، ماکارونی، انواع اسنک، پفک و فرآورده های حجیم شده، پوشش های خوراکی و 

استفاده در صنایع داروسازی اشاره کرد.

افتتاح خطوط جدید و توسعه ای مهیا 
پروتئین توسط وزیر صمت

پرمیت، محصول جدید لبنیات کالبر روانه بازار شد
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شـــرکت آرگـــون صنعـــت ســـپاهان از اعضـــای انجمـــن ماشین ســـازان 
ـــت. ـــان پیوس ـــرکت های دانش بنی ـــع ش ـــه جم ـــران ب ـــی ای ـــع غذای صنای
ـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا، گـــروه صنعتـــی آرگـــون صنعـــت  ب
ـــواع  ـــاخت ان ـــی و س ـــدف طراح ـــا ه ـــود را ب ـــت خ ـــال 13۷4 فعالی در س
مخـــازن اســـتنلس اســـتیل مـــورد نیـــاز در صنایـــع غذایـــی، لبنیـــات، 
نوشـــیدنی و همچنیـــن مخـــازن حمـــل شـــیر، مـــواد شـــیمیایی، گـلوکــــز، 
روغنــــهای خــــوراکی و غــــیره در اســـتان اصفهـــان آغـــــاز نمـــود. از جملـــه 
ـــداره(،  ـــه ج ـــس )س ـــازن پروس ـــه مخ ـــوان ب ـــرکت می ت ـــن ش ـــدات ای تولی
مخـــازن تحـــت فشـــار، مخـــازن ســـیلو در انـــواع یـــک جـــداره و دو جـــداره، 
ـــپتیک،  ـــزن اس ـــداره، مخ ـــداره و دو ج ـــک ج ـــواع ی ـــل در ان ـــازن حم مخ
دســـتگاه ذوب کـــره، دســـتگاه میکـــس پخـــت جهـــت تولیـــد پنیـــر 
ـــتفان،  ـــرح اس ـــر )cheese 8Vat(، ط ـــتگاه وت پنی پروســـس و…، دس
ـــتگاه  ـــیلو، دس ـــک س ـــس بان ـــس، آی ـــرح گل ـــودر”، ط ـــس پ ـــتگاه “میک دس

ـــرد. ـــاره ک ـــره” اش ـــن ک “ذوب ک
ـــاخته  ـــوری دو س ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــد معاون ـــا تایی ب
ـــان  ـــول دانش بنی ـــوان محص ـــه عن ـــپاهان ب ـــت س ـــون صنع ـــرکت آرگ ش

ـــد. ـــد ش تایی
ـــت  ـــس پخ ـــد میک ـــتگاه تولی ـــان، دس ـــان دانش بنی ـــد ارزیاب ـــر تایی ـــا ب بن
ـــی  ـــر نیوتون ـــکوز و غی ـــات پاراویس ـــرای مایع ـــزن ب ـــزن هم ـــتگاه مخ و دس
ـــان  ـــوالت دانش بنی ـــوان محص ـــه عن ـــپاهان ب ـــت س ـــون صنع ـــرکت آرگ ش
ـــرکت  ـــن ش ـــوالت ای ـــایر محص ـــن س ـــت. همچنی ـــده اس ـــخیص داده ش تش
ـــایی  ـــن شـــرکت شناس ـــژه ای ـــا طراحـــی وی ـــی ب ـــوان محصوالت ـــه عن ـــز ب نی

ـــدند. ش
مخزن همزن برای مایعات پاراویسکوز و غیر نیوتونی

ایـــن دســـتگاه همـــزن خـــاص بـــه نـــام فراگرانـــروی )ویســـکوهمزن( 
ــر  ــع بـ ــیاری از صنایـ ــم اختـــالط را در بسـ ــات مهـ ــه عملیـ اســـت کـ

ــا  ــر از 3000 تـ ــکوزیته های باالتـ ــده دارد. ویسـ عهـ
ــا  ــب یـ ــتگاه ترکیـ ــن دسـ ــی در ایـ 10000 بخوبـ
مخلـــوط می شـــوند. امخـــازن همـــزن شـــرکت 
ـــف در  ـــع مختل ـــاز صنای ـــته نی ـــت توانس ـــون صنع آرگ
ـــال  ـــی کام ـــت آوردن محصول ـــالط و بدس ـــه اخت زمین
ـــع  ـــر را رف ـــان کمت ـــه و زم ـــرژی بهین ـــا صـــرف ان ـــز( ب یکنواخـــت )هموژنای
ـــای  ـــش هزینه ه ـــری در کاه ـــش موث ـــزن نق ـــح هم ـــی صحی ـــد. طراح کن
ـــوب  ـــت مطل ـــا کیفی ـــت و ب ـــول یکنواخ ـــک محص ـــه ی ـــیدن ب ـــد و رس تولی

دارد.
میکس پخت

ـــه  ـــد مرحل ـــی از چن ـــد و ترکیب ـــت کارآم ـــتگاهی اس ـــت دس ـــس پخ میک
ـــت. ـــتگاه اس ـــک دس ـــد در ی فرآین

ـــردن،  ـــن ک ـــردن، همگ ـــوط ک ـــردن، مخل ـــرد ک ـــامل خ ـــل ش ـــن مراح ای
حـــرارت دادن و خنـــک کـــردن مـــی باشـــد و بـــرای محصوالتـــی کـــه 
ـــا  ـــم آنه ـــه اه ـــف ک ـــع مختل ـــد در صنای ـــن دارن ـــی همگ ـــه کیفیت ـــاز ب نی
ـــتفاده  ـــد اس ـــتی میباش ـــی و بهداش ـــیمیایی ، داروی ـــی ، ش ـــع غذای صنای

ـــود. میش
ـــرفته،  ـــزن پیش ـــه هم ـــامانه از جمل ـــد س ـــکل از چن ـــتگاه متش ـــن دس ای
ــار خشـــک و  ــط بخـ ــری از خـ ــا بهره گیـ ــتقیم بـ ــامانه پخـــت مسـ سـ
ـــامانه  ـــی، س ـــت حرارت ـــتفاده از ژاک ـــا اس ـــتقیم ب ـــر مس ـــت غی ـــامانه پخ س

ـــد. ـــی باش ـــک م ـــه اتوماتی ـــیون نیم ـــار و اتوماس ـــرل فش کنت
  PLCاپراتـــور بـــا اســـتفاده از ســـامانه اتوماســـیون نیمـــه اتوماتیـــک
قـــادر بـــه کنتـــرل متغیرهایـــی همچـــون دمـــای محصـــول و فشـــار 
ـــد  ـــتفاده از آن می توان ـــا اس ـــه ب ـــد ک ـــزن می باش ـــرعت هم ـــزن و س مخ
ـــد. ـــرا کن ـــول اج ـــل قب ـــت قاب ـــا دق ـــود را ب ـــر خ ـــورد نظ ـــیون م فرموالس
ـــه و درب  ـــواد اولی ـــر م ـــتفاده از باالب ـــا اس ـــت ب ـــس پخ ـــن در میک همچنی
ورود مـــواد اتوماتیـــک تـــا حـــد امـــکان از دخالـــت دســـت در پروســـه 
ـــت  ـــتی نهای ـــر بهداش ـــول از نظ ـــا محص ـــت ت ـــده اس ـــری ش ـــد جلوگی تولی

ـــد. ـــت کن ـــتاندارد را رعای ـــد اس ح

آرگون صنعت سپاهان به جمع 
شرکت های دانش بنیان پیوست

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      خرداد ماه 1400      شماره 32 دوره جدید )137(      
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I N D U S T R Y

اهمیت شیر و لبنیات از دیدگاه تغذیه در درجه اول به کلسیم این گروه 
 B از مواد غذایی و در مرحله بعدبه پروتئین و برخی از ویتامین های گروه
به ویژه B2 یا ریبوفالوین و برخی امالح دیگر که در شیر موجود است، 

بازمی گردد.
فواید شیر کم چرب عبارتند از:

ـ چربی کمتر و بخصوص چربی اشباع کمتر که می تواند سالمت قلب 
و عروق را تضمین کند.

ـ انرژی کمتر که به حفظ تناسب وزن کمک می کند .
ـ پروتئین بیشتر که به حفظ تقویت عضالت کمک می کند.

ـ برای داشتن کلسیم کافی در بدن دقت کنید در هر صد میلی لیتر شیر 
200 میلی گرم کلسیم وجود دارد.

جالب است بدانید میان میزان چربی موجود در شیر و جذب کلسیم، 
نسبت عکس وجود دارد. یعنی هر چقدر چربی موجود در شیر بیشتر باشد، 
جذب کلسیم کمتر است و در صورتی که شیر کم چرب باشد، میزان جذب 

کلسیم در بدن بیشتر می شود.
پژوهش ها نشان می دهد کلسیم در کاهش وزن، پیشگیری از سرطان 
روده بزرگ، تنظیم فشار خون و پیشگیری از بیماری های قلبی نیز نقش 

موثری دارد.
یکی دیگر از فواید نوشیدن شیر در روزهای آلوده سال از مهمترین 
توصیه هایی است که متخصصان به مردم می کنند، با باال بردن مصرف 
لبنیات و شیر به دلیل کلسیم آن، باعث می شود سرب موجود در هوا 

جذب بدن نشود. 
با مصرف شیرهای کم چرب شه وین تولید شرکت شروین مهاباد 

امیدواریم روزهای سالم تری در انتظار شما عزیزان باشند.

گروه کشاورزی صنعتی سحرخیز که نامی شناخته شده و از معتبرترین برندهای 
زعفران کشور است موفق به کسب گواهی قدمت و ثبت در خاطرات جمعی از 

کمیسیون ملی یونسکو ایران شد.
سحرخیز از سال 1311 به همت مرحوم حاج محمد سحرخیز بنیان گذاشته 
شد و در سال های ابتدایی به شکل مجموعه فروشگاه های اختصاصی فعالیت نمود. 
در سال های بعد سحرخیز با گسترش فعالیت هایش در راستای ارائه محصوالت با 
کیفیت و اصل احترام به مشتری، مزرعه های کشت و پرورش زعفران را راه اندازی 
کرد. سپس کارخانه های فرآوری محصوالت متنوع پایه گذاری شد و تولید و 
بسته بندی بیش از 12 گروه محصولی مختلف و صادرات و فروش در جای جای 
دنیا از افتخاراتی است که باعث شده سحرخیز فاصله معناداری از رقبای خود 
داشته باشد. در واقع تمام چرخه ی تولید تا توزیع در مجموعه سحرخیز انجام 
می شود و آنها محصوالتی شامل زعفران، نبات، زرشک، خشکبار، ادویه، عرقیات، 
چای و دمنوش و بسته های هدایای ویژه را در سبد محصولی خود عرضه می کنند.

شیر کم چرب شه وین محصولی از 
شرکت شروین مهاباد

زعفران سحرخیز موفق به اخذ گواهی 
قدمت یونسکو شد
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لزوم استفاده از افراد متخصص و با تجربه در 
راس دستگاههای دولتی

دکتر پرویز جهانگیری ادامه داد: کشورمان متاسفانه 
از این منطق درست بهره مند نیست و مسئولیت 
ها را به افرادی که فاقد دانش  و تجربه  الزم در 
رشته مورد نظر دارند، می سپاریم ، که نمونه بارز 
سازمان  یک  ریاست  استانداردر  یک  گماردن  آن 
تحقیقاتی همچون سازمان ملی استاندارد ایران  می 

باشد.
افزود:  ریاست  این کارآفرین صنعت غذای کشور 
چنین سازمانی می بایستی به فردی سپرده شود 
که  اوالً از درون آن سازمان باال آمده باشد و ثانیاً 
با شایسته ساالری  بدون هیچ روابطی انتخاب شده 

باشد.
در  متاسفانه  سپاری  مسئولیت  دست  این  از  ما 
کشورمان فراوان داریم، لذا می توان گفت  که دلیل 
عمده عقب افتاده گی ما و عدم پیشرفت مان از این 
انتخابهای رابطه ای و غیر شایسته ساالری نشات 

می گیرد.
جهانگیری افزود :وقتی مسئولی در مسئولیتی که 
به عهده اش سپرده می شود سواد و تجربه کافی  
را نداشته باشد ،  نتیجه همین می شود که الساعه 
شاهد آن هستیم  و هر روز به جای پیشرفت، عقب 

رفت داریم.
وی  با اشاره به لزوم کالبد شکافی  در کشور با وجود 
داشتن نعمات کافی خداوندی  که اقتصاد آن  به 
مرحله ای رسیده است  که مردمش در فقر و فالکت 
و زباله گردی بسر می برند، اظهار کرد: ما کشوری 
بودیم که تمامی کشورهای منطقه  آرزوی رسیدن 

انقالب  اوائل  به  شرایط آن را داشتند،در سالهای 
انتخاب  در  زیرا  بود  پیشرفت  جهت  در  حرکتها 
مسئول به سوابق علمی و فنی افراد توجه میشد و 

روابط در جامعه حاکم نبود.
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس استا  ادامه 
به  توجهی  بی  و  روابط  گسترش  متاسفانه   داد: 
شایسته ساالری سبب بروز مشکل فعلی ما شد و 
مدیران شایسته از کشور خارج و دانش خود را در 
اختیار همسایگانی قرار دادند  که  اکنون ما شاهد 

پیشرفت  آنها هستیم.
استاندارد  : همین مدیران ما  سازمان  افزود   وی 
را برای کشورهای آسیای میانه راه اندازی کردند و 
سبب بوجود آمدن صنعت در آن کشورها  شدند 
که حکومت عقب مانده روس قادر به انجام این کار  

نبود.
جهانگیری  گفت:  برنامه ریزان برای افزایش فعالیت 

و پیشرفت با دانشی که دارند:
- اهداف استراتژیک را  مشخص می کنند.

ــه  ــازی برنام ــد س ــعه و توانمن ــت توس - در جه
می کننــد ریــزی 

اعطای  طریق  از  را  خود  حمایتی  های  برنامه   -
تسهیالت مالی ومعنوی اعالم می نمایند.

- انواع کمکهای مقرراتی و مالی و امکاناتی را در 
برنامه های توسعه و پیشرفت قرار می دهند.

بستر  نمودن  فراهم  و  پژوهشی  مراکز  ایجاد  با   -
تحقیق و توسعه ،نتایج سرمایه گذاری در این بخش 

را به کارآفرینان واگذار مینمایند.
ایجاد  انواع حمایتهای قانونی و حقوقی را برای   -
فعالیتهای اقتصادی را فراهم نموده و تمامی موانع 

انرا از سر را بر می دارند
- بانکها را وادار می نمایند که بدنبال کارآفرینان 
بیشترین  سود  حداقل  با  توان  باحداکثر   و  بروند 

سرمایه را در اختیار کارآفرینان قرار دهند.
در تمامی تصمیمات دست اندر کاران را شرکت داده 

و بدون حضور انها تصمیم نمی گیرند
- دولتها بسته های حمایتی خود را مشخص نموده 
و حتی نیازهای  خود را از طریق کارآفرینان داخلی 

تامین می نمایند
و……..

های  افزودنی  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
عقب  ترکیه  که  شاهدیم   : افزود  غذایی   صنایع 
مانده از اقتصاد به اعمال اینگونه سیاستها توانست 
که بدون داشتن منابع انرژی و… . در آمد خود 
را از بابت تولید و خدمات به سالیانه حدود ٢۵٠ 
یک  وجود  ما  که  حالی  در  برساند،  دالر  میلیارد 
وابسته بازرگانی خود را تحمل نمی کنیم ، کشور 
ترکیه در کشورهای مجاور ما و در هر کدام حداقل 

سه وابسته بازرگانی دارد.

قوانین ناکارآمد مالیاتی کارآفرینان را از تولید 
کنار می زند

این فعال  اقتصادی  ادامه داد: با واقع گرایی مشاهده 
می کنیم  که نه تنها هیچ حرکتی از آنچه اشاره شد 
را در کشور بصورت واقعی نداریم بلکه با شعارهای 
زنیم.   می  تولید  ریشه  به  تیشه  تولید  از  حمایت 
کارآفرین را بجای پرداختن به تولید به کارمند بی 
جیره و مواجب سازمان امور مالیاتی تبدیل میکنیم و 

دکتر پرویز جهانگیری گفت: علیرغم شکست سیاست جریمه  هر حرکت فعاالن اقتصادی را  با خطا کار نمودن آنها و تحمیل جرائم سنگین  از فعالیت باز می داریم .
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس استا در گفتگو با خبرنگار ما گفت: برای انجام و موفقیت در هر کاری می بایستی زیر 
بناهای الزم را برای انجام آن تدارک ببینیم تا بتوانیم آن کار را به پیش ببریم .وقتی از کشورهای پیشرفته سخن به میان می آوریم مشاهده می کنیم که برنامه 

ریزان و مسئولین آنها اوالً از دانش مورد نیاز بهره مند می باشند و تصمیم های بدون بررسی و کارشناسی نمی گیرند.

رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی:

مقررات پیچیده دولتی
صرفًا متوجه واحدهای تولیدی است

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      خرداد ماه 1400      شماره 32 دوره جدید )137(      
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با قوانین ناکارآمد مالیاتی کارآفرینان را از تولید کنار 
زده و وادارشان می کنیم که به کشورهایی که از انها 

استقبال می کنند کوچ کنند.
سیاست  شکست  علیرغم  کرد:  اظهار  جهانگیری 
جریمه  هر حرکت فعاالن اقتصادی را  با خطا کار 
نمودن آنها و تحمیل جرائم سنگین  از فعالیت باز 
می داریم .تمامی کمبودهای مالی خود را به دوش 
می  که  را  آنها  منابع  و  گذاشته  اقتصادی  فعاالن 
بایست صرف توسعه و پیشرفت آنها باشد را جذب 
می کنیم و مصداق سگهای رها شده و سنگهای 

بسته را اجرا می کنیم.
وی  گفت: بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم در 
اتاقهای در بسته و بدون مشورت با دست اندر کاران 
تصمیمات خلق الساعه درخصوص صادرات گرفته 
می شود واین حرکتها خریداران کشور های دیگر 
را نسبت به خرید از ایران بد گمان و سر درگم می 
کند و در نتیجه در منطقه ما خریداران به سمت 

کشور ترکیه متمایل شده و علیرغم کیفیت مناسب 
کاالهای ما را درجه دوم تلقی نموده و در صورت 

ناچاری بسمت ما میایند.

مقررات پیچیده دولتی صرفاً متوجه واحدهای 
تولیدی است

بر روی زمین مانده   در حالی که سرمایه های ما 
می  بطول  سالها  فعالیت  برای  ها   پروانه  صدور 
متوجه  صرفاً  دولتی  پیچیده  انجامد،مقررات 
این  در  بخشها  سایر  و  است  تولیدی  واحدهای 
زمینه ها آزاد هستند. بطور مثال در کشور در نقاط 
مختلف ساختمانهای ۵و ١٠ طبقه ساخته میشوند.
که اکثر انها فاقد تاسیسات تصفیه پس آبهای انسانی 
و غیر انسانی بوده و  برای دفع از چاههای جذبی 
حفاظت  سازمان  حالت  این  در  میکنندو  استفاده 

محیط زیست هیچ مشکلی با آنها ندارد و جریمه ای 
نیز برای آنها متصور نیست،در صورتیکه کارگاهی 
مرتکب این خطا شود ضمن مزاحمتهای مختلف  
آن کارگاه را نیز مشمول جرایم مینمایند. این قصور 
سازمان محیط زیست بدلیل دولتی بودنش مورد 
اعتراض هیچ مرجعی نیست. وظیفه سازمان محیط 
زیست تحقیق در زمینه چگونگی کاهش آالینده ها 
و کاهش آلودگیهای محیط و حفظ سالمت محیط 
تولیدی   واحدهای  به  و کمک  راهنمایی  و  زیست 
به  توسل  نه  باشد  می  ها  آالیندگی  کاهش  برای 

تهدید و جریمه.
 دکتر جهانگیری در پایان گفت: در هر حال موانع و 
مقررات زائد در کشور بر سر راه فعالیتهای اقتصادی 
بیشمار و ریشه ای ست تا این موانع توسط افراد 
کاردان برداشته نشوند ما در باتالق موجود غوطه 
خورده و غرق خواهیم شد. بدیهی است که با چنین 

شرایط قادر به جهش دادن تولید نخواهیم بود.

شریعتی در نشست مشترک با تنی چند از فعالین 
صنعت غذا از تسهیل فرآیند بازرسی و نمونه برداری 

در صنایع غذایی کشور خبر داد
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا،  از سازمان ملی 
استاندارد،تعدادی از فعالین صنایع غذایی کشور در 
دیدار با رییس و معاونان سازمان ملی استاندارد ایران 
، به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود برای تقویت 

صنایع غذایی کشور پرداختند. 
غالمرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران 
در جمع اعضای انجمن صنایع غذایی ایران، بار دیگر 
بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: نقطه 
نظرات و دیدگاههای صاحبان صنایع را پس از طرح 
در شورای عالی استاندارد و تصویب آن در دستور کار 

برنامه های اجرایی استاندارد قرار می دهد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران ارتباط دو سویه 
صنایع با سازمان استاندارد را الزامی دانست و تصریح 
کرد: در ترسیم برنامه مرتبط با صنعت و استاندارد 
با پیشکسوتان همان بخش برای دریافت پیشنهادات 

مشورت می کنیم.
درنظر داشتن صنایع بزرگ برای انتخاب واحدهای 
براساس  نرخ کیفیت، قیمت گذاری  تعیین  نمونه، 
کیفیت ، رفع موازی کاری ، استانداردسازی مواد خام، 

تایید صالحیت مراجع صدور گواهی، تسهیل فرآیند 
تجارت، واگذاری برخی از امور به بخش خصوصی، 
تسهیل  مرجع،  تخصصی  آزمایشگاههای  ایجاد 
مرجعیت  و  داخلی  تولیدکنندگان  برای  استاندارد 
اعطای گواهی نشان حالل از جمله مواردی بود که در 
این جلسه طرح و شریعتی طبق قانون تقویت و توسعه 

نظام استاندارد پاسخگوی آن بود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تفاهم 
اخیر این سازمان با سازمان های دامپزشکی و غذا 
افزود: در جریان تفاهم های صورت گرفته،  و دارو 
مقرر شد، نتایج آزمون آزمایشگاههای هر دو سازمان 
که گواهی استاندارد ۱۷۰۲۵ را از مرکز ملی تایید 
صالحیت ایران دریافت کرده باشند مورد قبول ما نیز 

می باشد.
و  تکنولوژی  از  بهره گیری  تولید،  تنوع   ، شریعتی 
خوشنامی محصول را در انتخاب واحدهای تولیدی 
نمونه منطقی دانست و اظهار داشت: شاخص های 
معرفی واحد نمونه برگرفته از اجماع نظرات واحدهای 
تولیدی و صنعتی است که هر ساله بعد از معرفی 
واحدها در مراسم روز جهانی استاندارد احصا و روزآمد 

می شود.
وی درخصوص استاندارد حالل تاکید کرد: سازمان 

ملی استاندارد ایران تنها مرجع اعطا کننده نشان و 
گواهی حالل در کشور است و دیگر نشان ها در بحث 

حالل اعتبار قانونی ندارد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه نمونه 
برداری، بازنگری و اصالح ساختار در نمونه برداری 
محصوالت را ضروری دانست و گفت: تولید کنندگان 
باید نسبت به تولید باکیفیت احساس مسئولیت داشته 

باشند و سالمت مردم را اولویت خود بدانند.
شریعتی در همین زمینه ادامه داد: هر قدر در نمونه 
برداری ها با خطا و عدم انطباق کمتری مواجه شویم 
می توانیم تمرکز و توان خود را برای فراهم کردن 
مسیرهای صادراتی برای تولیدکنندگان به کار گیریم. 
وی صنایع غذایی کشور را  به عنوان یک صنعت 
پیشرو و موثر  برشمرد و افزود:  محاسبه نرخ کیفیت 
بر اساس مقبولیت جامعه حاصل می شود که به دنبال 
آن طرح قیمت گذاری بر اساس نرخ کیفیت حاصل 

می شود.
صنایـع غذایـی ایران بـا صـادرات ۳۵ میلیـارد دالر، 
سـهم ۱۸ درصـدی از صـادرات غیرنفتـی را به خود 
اختصـاص داده اسـت و ۳۳ درصد از اسـتانداردهای 
ملـی کـه اجـرای آن اجبـاری اسـت به صنعـت غذا 

مرتبط می باشـد.

رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد:

تسهیلفرآیندبازرسیونمونهبرداری
درصنایعغذاییکشور
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به گفته رئیس  اتاق شیراز اصالح نظام بانکی کشور 
سال هاست مورد تاکید قرار گرفته؛ اما تاکنون اقدام 
این  در  باید  آینده  دولت  و  نگرفته  موثری صورت 

زمینه کاری اساسی انجام دهد.
بایدها و نبایدهای رئیس جمهور آینده برای اقتصاد 
اتاق  رئیس  رازقی جهرمی،  جمال  چیست؟  کشور 
شیراز می گوید: پاسخ به این سوال سخت ممتنع 
است؛ سخت است چون مطالبات زیادی از سال های 
قبل پیش روی ماست؛ آسان است چون سال هاست 

که فعاالن اقتصادی خواسته خود را فریاد می زنند.
رازقی جهرمی می گوید: برای پاسخ به این سوال می توانیم 
مورد به مورد مشکالت فعاالن اقتصادی را بررسی کنیم؛ 
به عنوان مثال مهم ترین موانع فضای کسب و کار برای 

صنعتگران در سال گذشته چه بوده است؟
مدیرعامل صنایع غذایی ب.آ ادامه می دهد: اقتصاد 
کشور سال های متمادی است از مشکالت ساختاری 
رنج می برد. انواع تحریم های بین المللی مسیر حرکت 
شیوع  و  کرده  ناهموار  را  اقتصادی  رشد  و  تولید 

بیماری کووید-۱۹ بر چالش ها و تهدیدهای بخش 
تولید افزوده است. از این وضعیت همه بخش های 
اقتصادی لطمه دیده ولی بخش صنعت بیش از سایر 

بخش ها تحت تاثیر این چالش ها قرار گرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می دهد:  سال 
گذشته سخت ترین فشارها از سوی آمریکا اعمال 
شد و اقتصاد کشور را زمین گیر کرد. صنایع به دلیل 
تحریم های بانکی و بیمه ای قادر به تامین مواد اولیه و 
واسطه ای خود از مسیر درست و معمول نبودند و در 
نتیجه افزایش هزینه سربار منجر به باال رفتن قیمت 
به دلیل مسائل  تورم که  نرخ  تمام شده کاالها شد. 
داخلی و خارجی به شدت افزایش یافته است، قدرت 
خرید را کاهش داده و به دنبال آن تقاضای موثر را 
نیز تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی باید 
به رفع تحریم ها و تعامل با دنیا و اقتصادهای جهانی 

تاکید شود.
او ادامه می دهد: یکی از چالش های مهم بخش صنعت 
کمبود سرمایه گذاری است. بر اساس آمار موجود، تا 
سال ۱۳۹۶، رشد موجودی سرمایه خالص در دهه 
عوامل  است.  بوده  منفی  همواره  خورشیدی   ۹۰
متعددی باعث شده تا بازدهی سرمایه گذاری پایین 
باشد که از جمله مهم ترین آنها می توان به گران بودن 
تسهیالت و رشد نرخ ارز اشاره کرد. باید اعتماد به 

فضای اقتصادی و سرمایه گذاری کشور بازگردد.

چالش  نقدینگی  تامین  شیراز  اتاق  رئیس   به گفته 
نظام  اصالح  است.  بوده  صنعت  بخش  همیشگی 
بانکداری کشور سال هاست مورد تاکید قرار گرفته، 
اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است و بانک ها 
این  در  باید  آینده  جزیره ای عمل می کنند. دولت 
زمینه کاری اساسی انجام دهد. در حال حاضر تولید 
اولویت نظام بانکی کشور نیست و بانک ها به جای 
حمایت از تولیدکنندگان به پروژه هایی که سوددهی 

باالتری دارند، تسهیالت پرداخت می کنند.
این کارآفرین برجسته کشور تاکید می کند: موضوع 
دیگر این است که در سال هایی که نرخ تورم باالست، 
دخالت دولت نیز در بازار افزایش می یابد، غافل از 
اینکه این دخالت خود عامل بی ثباتی در بازار است. 
تولیدکننده بر اساس علم اقتصاد عمل می کند؛ اما 
دخالت دولت باعث افت کارآیی می شود و انگیزه تولید 
و پاداش دهی صحیح را از بین می برد دولت ها باید به 
نظر کارشناسان اقتصادی و فعاالن اقتصدی بها دهند 

و از دخالت های بی مورد در بازار خودداری کنند..
او ادامه می دهد: تولیدکنندگان و صنعتگران در سالی 
که تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده 
است، از مسووالن درخواست رفع موانع تولید این 
آتی  اگر دولت  دارند؛  را  اقتصاد کشور  نجات بخش 
همین ماموریت را انجام دهد، گام بزرگی برای اقتصاد 

برداشته است.

جمال رازقی جهرمی:
ماموریت دولت آینده رفع موانع تولید باشد 

نه دخالت در بازار

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین آالت 
و صنایع وابسته )ایران اگروفود 2021( ، از 31 شهریور تا 3 مهر 1400 در محل 

دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، ستاد برگزاری نمایشگاه ایران اگروفود با صدور 
اطالعیه شماره 1 خود از ثبت نام اولیه شرکتهای متقاضی جهت حضور در این 

رویداد بزرگ خبر داد.
فراخوان، اعالم تعرفه ها و آغاز مراحل ثبت نام متقاضیان مشارکت در بخش 
داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2021  به زودی آغاز خواهد گردید. کلیه متقاضیان 

مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه می توانند درخواست اولیه  خود را با تکمیل 
 /http://www.iranagrofoodfair.com فرم مربوطه با مراجعه به سایت

ارسال نمایند.
مشارکت  متقاضیان  کثرت  کاالئی،  گروههای  تنوع  به  توجه  با  است  گفتنی 
وگستردگی نمایشگاه ایران آگروفود 2021، بمنظور تسهیل و تسریع در امر 
جانمائی و رفاه حال مشارکت کنندگان، جانمایی غرف و رزرو اولیه جهت شرکت 
کنندگان بخش ریالی متقاضی مشارکت در داخل سالن در این نمایشگاه نیز 

بصورت اینترنتی انجام خواهد شد.

بیست و هشتمین
نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود
۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برگـزار می شود

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      خرداد ماه 1400      شماره 32 دوره جدید )137(      
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کشاورزی  سریع  اجرای  لزوم  بر  تبریز  اتاق  رئیس 
در کشت  دقیق  و  برنامه ریزی صحیح  و  قراردادی 

محصوالت کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از اتاق 
غذایی  صنایع  گروه  مدیره  هیئت  رئیس  تبریز، 
شیرین عسل با تأکید بر لزوم پیگیری طرح مبتنی بر 
کشاورزی قراردادی گفت: باید زنجیره ای از اطالعات 
الزم در خصوص میزان اراضی، ظرفیت هرکدام از 
آن ها، اینکه هر زمینی مستعدی کشت چه محصولی 
بوده و از سوی دیگر نیازمندی های بازار داشته باشیم 
تا شاهد افزایش راندمان تولید محصوالت کشاورزی 
برای  شده  برنامه ریزی  به صورت  و  بوده  استان  در 

تولیدات محصوالت گام برداریم.
شورای  نشست  یکمین  و  هفتاد  در  ژائله  یونس 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی 
با اشاره به برخی مشکالت شورای گفت وگوی استان 
گفت: خأل اجرای مصوبات استانی در قانون ازجمله 
این مشکالت است به گونه ای که متأسفانه ضمانت 
اجرای مصوبات استانی در قانون پیش بینی نشده و 
همین امر سبب شده تا برخی از دستگاه ها در اجرای 

این مصوبات، همکاری الزم را به عمل نیاورند.
دبیرخانه  به  مشکالت  و  موضوعات  ارسال  ژائله، 

از سوی  ارائه توضیح و مستندات الزم  شورا بدون 
تشکل ها و کمیسیون های تخصصی و همچنین عدم 
باوجود  اجرایی  برخی دستگاه های  از  پاسخ  وصول 
دبیرخانه  مشکالت  ازجمله  را  مکرر  پیگیری های 

شورای گفت وگو عنوان کرد.
فضای  پایش  طرح  نتایج  تشریح  در  همچنین  او 
کسب وکار استان در پاییز ۹۹ گفت: باوجود بهبود 
شاخص استانی محیط کسب وکار نسبت به فصل 
رده  به  رده سوم کشوری  از  استانی  رتبه  گذشته، 

هفتم تنزل یافته است.
رئیس اتاق تبریز ادامه داد: بر اساس نظرات فعالین 
اقتصادی استان در پاییز ۹۹ در خصوص وضعیت 
عمده  بخش  سه  در  استان  کسب وکار  محیط 
کشاورزی،  بخش  خدمات،  و  صنعت  کشاورزی، 
مساعدترین و بخش خدمات، نامساعدترین موقعیت 

را به خود اختصاص داده است.
او میزان مشارکت واحدهای استان در طرح مذکور 
را ۶۶ درصد عنوان کرده و گفت: میانگین ظرفیت 
تولید واقعی بنگاه های اقتصادی مشارکت کننده در 
طرح، به طور متوسط با ۴۰.۸۰ درصد ظرفیت اسمی 
بوده که نسبت به همین میزان در تابستان گذشته 
)۳۷.۳۱ درصد(، با افزایش تقریبی سه واحدی مواجه 

شده است.
ــل  ــر حداق ــتان ازنظ ــت اس ــزود: وضعی ــه اف ژائل
و  شــرکت ها  غیرمنصفانــه  رقابــت  بــودن 
ــازار، عــدم  ــا شــبه دولتی در ب مؤسســات دولتــی ی
دخالت هــای غیرمنطقــی دســتگاه های حاکمیتــی 
در تعییــن قیمت هــا و نبــود کمبــود در بــازار 
نســبت بــه میانگیــن کشــوری بهتــر و ازنظــر ثبات 
سیاســت ها، قوانیــن و مقــررات رویه هــای اجرایــی 
ناظــر بــر کســب وکار، موانــع در فرآیندهــای اداری 
و اخــذ مجوزهــای کســب وکار در دســتگاه های 
اجرایــی و غیرقابــل پیش بینــی بــودن و تغییــرات 
ــر  ــوری بدت ــن کش ــه از میانگی ــواد اولی ــت م قیم

ــی شــده اســت. ارزیاب

غالمرضا میری گفت: اگر اراده ای برای تحقق شعار سال وجود داشت باید تولید 
و صادرات از اوضاع بهتری برخوردار می بود.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، غالمرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
زعفران استان خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه؛ “چه 
پیشنهادهایی برای تحقق شعار سال دارید؟” گفت: اینگونه به نظر می رسد که 
برای تحقق شعار امسال نیز مانند شعارهای سال های گذشته اراده ای وجود 
ندارد. اگر اراده ای برای تحقق شعار سال وجود داشت باید تولید و صادرات از 

اوضاع بهتری برخوردار می بود.
میری بیان کرد: برای تحقق شعار سال باید در مرکز هر استان یک پکیج از 
تمام ارگانها و سازمانها تشکیل گردد با اختیارات کامل سپس تشکل های بخش 
خصوصی مشکالت بخشهای مختلف را در این جمع مطرح و درهمان جلسه 

تصمیم نهایی برای رفع مشکل انجام پذیرد.
نائب رئیس شورای ملی زعفران در ادامه افزود: باید توجه داشت که مشکالت همه 

از جنس موانع و بروکراسی 
اداری و تصمیمات سلیقه 
پا  و  دست  مدیران  و  ای 
بسته است و درصد بسیار 
جنبه  مشکالت  از  کمی 

مالی دارد.
در  میــری  غالمرضــا 
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب پاس
کــه چشــم انــداز تولیــد و 

صــادرات زعفــران ایــران را در ســال 1400 چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد اینگونه 
پاســخ داد: متاســفانه بــه طــور کلــی زعفــران وارد فــاز سیاســی شــده اســت 
کــه ازهــر اظهــار نظــری واقعــی و منطبــق بــا وضعیــت موجــود برداشــت های 

ــی شــود. ــک ســویه م ی

اجرای کشاورزی قراردادی باید با سرعت بیشتری پیگیری شود
یونس ژائله:

برای تحقق شعار سال اراده ای وجود ندارد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی: 
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شکر دیگر نرخ مصوب ندارد

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه افزایش قیمت 
نان قبل از اعالم نرخ جدید غیرقانونی است، علت 
افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر 
وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت: با توجه به 
اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می شود 

دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
نشستی  در  احمدی  جواد  سید  )اگروفودنیوز(، 
خبری در پاسخ با سوالی درباره افزایش قیمت شکر 
گفت: قیمت مصوب ۸۷00 تومان برای شکر وارد 
شده با ارز دولتی بود، اما با توجه به تغییر گروه 
کاالیی شکر در سال گذشته از گروه یک به دو و 
قطع تخصیص ارز دولتی به این کاال، ذخایر شکر 
وارد شده با ارز 4200 تومانی کاهش یافته و رو 
به اتمام است و شکر وارد شده با ارز نیمایی نیز 

مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیست.
نان  افزایش قیمت  تاکید کرد که  وی همچنین 
پیش از تصویب و اعالم قیمت جدید غیرقانونی 
است و بازرسی بر این کاال طی هفته های گذشته 

افزایش یافته است.

 

تجاری  ــام  ن با  زیتون  ــن  روغ
سابروسو خوراکی نیست

سازمان استاندارد ایران اعالم کرد فرآورده روغن 
مصرف  اسپانیا  کشور  محصول  سابروسو  زیتون 

خوراکی ندارد و استفاده از آن ممنوع است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
کاالهای  کیفیت  ارزیابی  دفتر  )اگروفودنیوز(، 
در  ایران  استاندارد  سازمان  وارداتی  و  صادراتی 
زیتون  روغن  فرآورده  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه 
سابروسو محصول کشور اسپانیا،مصرف خوراکی 

ندارد و استفاده از آن ممنوع است.
در همین راستا، پس از شناسایی این محصول در 
مراکز عرضه شهرستان سیرجان، نسبت به جمع 

آوری آن از سطح بازار اقدام شد .
از مصرف کنندگان تقاضا می شود، از مصرف این 
فرآورده خودداری و در صورت مشاهده در سطح 
بازار، موضوع را به ادارات کل استاندارد استان ها 

اعالم کنند.

 

لبنیات با قیمت مصوب در بازار 
عرضه می شود

فرآورده هــای  صنایــع  انجمــن  ســخنگوی 
لبنــی افزایــش قیمــت محصــوالت لبنــی کــه 
مشــمول قیمت گــذاری دولتــی هســتند را 

ــرد. ــب ک تکذی
ــا  ــیدمحمدرضا بنی طب ــنا؛ س ــزارش ایس ــه گ ب
ــت  ــا قیم ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــر، گفــت:  ــا خی ــران شــده اســت ی ــات گ لبنی
قانــون،  براســاس  لبنــی  کارخانه هــای 
کاالهــای مشــمول قیمت گــذاری دولتــی را 
بــا قیمــت مصــوب بــه بــازار عرضــه می کننــد 
ــه  ــن نام ــاس آیی ــم براس ــا ه ــایر کااله و س

اخبار

خبار ا
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ــل  ــاخت داخ ــوالت س ــذاری محص ــت گ قیم
ــود.  ــی ش ــازار م ــذاری و وارد ب ــت گ قیم

فرآورده هــای  صنایــع  انجمــن  ســخنگوی 
لبنــی اضافــه کــرد: حــدود ۷0 درصــد از 
تولیــدات کارخانه هــای لبنــی کــه شــامل 
شــیر بطــری یــک لیتــری کــم چــرب، شــیر 
بطــری یــک لیتــری نیــم چــرب و شــیر بطری 
یــک لیتــری پرچــرب و کامــل، شــیر نایلونــی، 
ــرب،  ــرب و پرچ ــم چ ــی ک ــت 900 گرم ماس
ماســت دبــه ای کــم چــرب و پرچــرب و پنیــر 
یــو اف 400 گرمــی مشــمول قیمــت گــذاری 
قیمتــی  افزایــش  اگــر  و  دولتــی هســتند 
داشــته باشــند، تخلــف اســت و نهادهــای 
ــه آن رســیدگی کننــد. البتــه  نظارتــی بایــد ب
تاکیــد مــی کنیــم همیــن اقــالم هــم بــا ضــرر 
بــه بــازار عرضــه مــی شــوند و درواقــع  ســتاد 
تنظیــم بــازار از جیــب تولیدکننــده بــه مــردم 

یارانــه می دهنــد.
وی در ادامــه گفــت: قیمــت حــدود 20 درصــد 
ــه  ــی ک ــای لبن ــدات کارخانه ه ــی تولی از مابق
شــامل محصوالتــی چــون شــیرکاکائو، ماســت 
همــزده و طعــم دار، کــره، بســتنی، انــواع 
ــوز و دارای  ــدون الکت ــم دار و ب ــیرهای طع ش
ویتامیــن دی مــی شــود، براســاس مولفه هــای 
ــا  تولیــد تعییــن شــده و بدیهــی اســت کــه ب
افزایــش هزینــه مولفه هــای تولیــد قیمــت 

ــد. ــش یاب ــز افزای ــا نی آنه
ســال  ابتــدای  از  کــرد:  تصریــح  بنی طبــا 
حقــوق و دســتمزد 40 درصــد و از آذرمــاه 
ســال گذشــته قیمــت محصــوالت پتروشــیمی 
ــش  ــد افزای ــدود 25درص ــن ح ــور میانگی بط
ــد 4500  ــیرخام بای ــت ش ــت. قیم ــته اس داش
در  حاضــر  حــال  در  ولــی  باشــد  تومــان 
ــروش  ــد و ف ــان خری ــدود 5000 توم ــازار ح ب
بــا  گرمــا  فصــل  در  همچنیــن  می شــود. 
ــه  ــش عرض ــا و کاه ــیردهی گاوه ــش ش کاه
ــن موضــوع  ــه ای ــیرخام مواجــه هســتیم ک ش
ــش  ــازار افزای ــیرخام را در ب ــت ش ــال قیم عم

ــد. ــی ده م
ــداران  ــه دام ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب وی در پای
را  شــیرخام  قیمــت  افزایــش  درخواســت 
داشــته انــد امــا هنــوز تصویــب نشــده اســت، 
گفــت: 65 درصــد ضریــب تولیــد محصــوالت 
ــن  ــت و روش ــیرخام اس ــه ش ــته ب ــی وابس لبن
اســت کــه بــا افزایــش قیمــت شــیرخام 

ــد. ــی یاب ــش م ــز افزای ــات نی ــت لبنی قیم

 

از  درصــد   ۳۰ زعفران  قیمت 
ــت/  اس کمتر  ــی  ــع واق نـــرخ 
حداکثر قیمت هر مثقال زعفران ۷۰ 

هزار تومان
حداقل  گفت:  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب 
قیمت هر مثقال زعفران 45 هزار تومان و حداکثر 

65 تا ۷0 هزار تومان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ غالمرضا میری 
از ثبات قیمت  نایب رئیس شورای ملی زعفران 
زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل 
هزار  و 500  میلیون  زعفران ۷  کیلو  هر  قیمت 

تومان و حداکثر 14 میلیون تومان است.
او با اشاره به اینکه میزان خرید و فروش در بازار 
داخل تفاوتی نداشته است، افزود: با توجه به  قدرت 
خرید خانوار و کاهش میهمانی و دورهمی ها، تقاضا 

برای خرید زعفران در بازار کاهش یافته است.
میری حداقل قیمت هر مثقال زعفران  را 45 هزار 

تومان و حداکثر 65 تا ۷0 هزار تومان اعالم کرد .
آخرین  درباره  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب 
وضعیت قاچاق پیاز زعفران بیان کرد: قاچاق پیاز و 
خروج آن از مرزهای کشور تعطیلی ندارد و امسال 
هم از 5 تا 10 خرداد با خروج پیازها از زمین این 

موضوع تکرار می شود .
قاچاق پیاز زعفران به قیمت نابودی اقتصاد

او با بیان اینکه عمده پیاز زعفران به صورت قاچاق 
از کشور خارج شده است، گفت: اکثر پیازهایی که 
در کشورهای همسایه کشت شده به صورت قاچاق 
رفته است؛ چرا که تنها در مقطعی پیازهای تولیدی 
توصیه  کشاورزان  به  رو  این  از  شدند،  فروخته 
می شود که از فروش پیاز زعفران اجتناب کنند؛ 
چرا که این موضوع در بلندمدت به ضرر کشاورزان 

و اقتصاد کشور است.
با  داد:  ادامه  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب 
به  استراتژیک  محصولی  زعفران،  آنکه  به  توجه 
شمار می رود که انحصار آن متعلق به ایران است، 
دستگاه های مسئول با اعمال نظارت بیشتر باید از 

این پدیده شوم جلوگیری کنند.
او با اشاره به اینکه صادرات زعفران در حال انجام 
است، افزود: به دلیل آنکه گمرک آماری ارائه نکرده 
است، آمار دقیقی از میزان صادرات در فروردین و 

اردیبهشت نداریم.
میری ادامه داد: با توجه به تغییرات هیئت دولت و 
انتخابات پیش رو و همچنین کاهش نرخ ارز، پیش 
بینی صادرات دشوار است، چرا که صادرکنندگان 
با نرخ باالتری زعفران صادر کردند که به سبب 
ورود ارز به سامانه نیما، اکثر صادرکنندگان با ضرر 

مواجه هستند.
این مقام مسئول با اشاره به تاثیر خشکسالی بر 
تولید زعفران بیان کرد: با توجه به کمبود بارش 
و شرایط خشکسالی، استمرار این روند منجر به 

کاهش تولید می شود.
میری در پایان قیمت کنونی زعفران را تابع عواملی 
کود،  بودن  گران  آبی،  کم  خشکسالی،  همچون 
کارگر و آب بر بودن کشاورزی اعالم کرد و گفت: 
قیمت پایین زعفران انگیزه کشاورزان برای کشت 
جدید یا به کارگیری برخی اقدامات برای افزایش 
تولید را کاهش داده است؛ چرا که با وجود گرانی 
هزینه های تولید و ثبات نرخ از سال 9۸ به رغم 
دیگر کاالها، قیمت زعفران حداقل 20 تا 30 درصد 

باید رشد کند.

آرد یارانه  ای تنها عامل تعیین 
قیمت تمام شده نان نیست

بیانیه ای  در  ایران  اصناف  اتاق  نمایندگان  هیات 
بر اصالح قیمت نان متناسب با قیمت تمام شده 

تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی 
)اگروفودنیوز(، به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف 
ایران در هشتمین اجالس هفتمین دوره هیأت 
بصورت  امروز  که  ایران  اصناف  اتاق  نمایندگان 
ویدئو کنفراس برگزار شد، یکی از مسائل مهم و 
خواسته های اساسی 140 نفر از هیأت نمایندگان 

اخبار



50

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      خرداد ماه 1400      شماره 32 دوره جدید )137(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

نان  نرخ  اصالح  بحث   ، دولت  از  کشور  اصناف 
متناسب با قیمت تمام شده و جلوگیری از خسارات 

بیش از پیش به صنف  نانوایان کشور بود.
امروز در شرایطی قیمت نان ثابت مانده است که 
هزینه های  دیگر  برابری  چند  افزایش  با  نانوایان 
تولید، روزگار دشواری را سپری می کنند. نکته حائز 
اهمیت آن است که افزایش قیمت نان تنها منوط 
به قیمت آرد نیست؛ و فاکتورهای متعدد دیگری در 
هزینه های جاری نانوایان دخیل است که در قیمت 
تمام شده نان لحاظ نشده و مشکالت جدی را برای 

این صنف ایجاد کرده است.
بنا به بررسی اتاق اصناف ایران از جامعه صنفی 
این تمهیدات در نرخ صنف نانوایان کامال مشهود 
است و این موارد عبارتند از افزایش قیمت دستمزد 
کار  قانون  مصوبات  مطابق  ساالنه  که  کارگران 
افزایش  مایه،  خمیر  نرخ  افزایش  یافته،  افزایش 
اجاره  نرخ  افزایش  گاز(،  )برق، آب،  انرژی  هزینه  
مغازه ، افزایش هزینه های بهداشت نانوایی به دلیل 

شیوع کرونا و...
به عنوان مثال هزینه دستمزد سرکارگر نانوایی در 
اسفندماه سال 139۸ روزانه ۸5 هزار تومان بوده 
که در آبان ماه سال 1399 به 130 هزار تومان 
از 26  نیز  در سال 1400  و  است  یافته  افزایش 
تا 39 درصد افزایش روبه رو شده است و هزینه 
خمیر مایه در اسفندماه سال 139۸ هر کیسه 10 
کیلویی، 156 هزارتومان بوده، که در آبان ماه سال 
1399 به 3۷0 هزار تومان افزایش یافته و هم اینک 

نیز قیمت آن 450 هزار تومان است.
همچنین قیمت نمک در اسفندماه 139۸ هر کیلو 
100 تومان بوده که در آبان ماه سال 1399 به 
هرکیلو یک هزار تومان تغییر قیمت یافته و در 
اردیبهشت 1400 به میزان یک هزار و 250 تومان 
رسیده است و همچنین هزینه تغذیه کارگران در 
اسفندماه سال 139۸ روزانه حدود 10 هزار تومان 
بود که همین قیمت در آبان ماه سال 1399 به 60 
هزار تومان تغییر یافت و هزینه بهداشت نانوایی 
در سال 9۸ روزانه 5 هزار تومان بوده که در سال 
1399 به دلیل رعایت پروتکل بهداشتی ناشی از 
یافته  افزایش  تومان  هزار  به 150  کرونا  بیماری 

است.
متأسفانه فشار اقتصادی ناشی از تورم شدید ساالنه ، 
افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت بسیاری 
از کاالهای دیگر و عدم همخوانی قیمت ها موجب 
شده تعدادی از صنوف خبازان مجبور به تغییر شغل 
خود شده و یا از نیروهای شاغل در نانوایی بکاهند؛ 
این درحالی است که در هر نانوایی حداقل به 5 

نفر نیروی کار نیاز است و این مسئله به اقتصاد و 
معیشت جامعه و کارگران آسیب جدی وارد می کند.

و  داشت  نگه  ثابت  را  نرخی  توان  نمی  بنابراین 
ارائه  را  قبلی  خدمات  همان  هزینه ها  افزایش  با 
کرد،لذا از دولت  تقاضا داریم همان طور که نرخ 
خدمات دولتی مانند انرژی را برای جلوگیری از 
بروز خسارت به واحدهای تولید کننده افزایش می 
دهد، نرخ نان را نیز متناسب با تورم کشور افزایش 
داده تا فعاالن صنفی در بخش پخت نان نیز بیش 

از این متحمل زیان نشوند.
بدیهی است تا زمان تصویب اصالحیه نرخ هیچ 
نرخ  افزایش  به  مجاز  نانوایی  واحدهای  از  یک 
بصورت غیرقانونی نیستند و واحدهای بازرسی و 
نظارت اصناف و سازمان تعزیرات به صورت جدی 

با خاطیان برخورد خواهد نمود.

 
افزایش  درخواست  دامداران 
قیمت  درصـــدی   ۵۰ حـــدود 

شیرخام را به دولت ارائه کردند
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت: 
از  شیرخام  قیمت  افزایش  درخواست  دامداران 
4500 تومان به 6500 تومان را به سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه کردند.
به گزارش تسنیم؛ محمدرضا بنی طبا سخنگوی 
انجمن صنایع فرآورده های لبنی اظهار کرد: قیمت 
لبنی  های  کارخانه  در  کیفی  خام   شیر  خرید 
نزدیک به 5000 تومان است که باالتر از  قیمت 

4500 تومانی مصوب خود است.
وی افزود: نرخ خرید و فروش شیر خام در بازار 
باالتر از نرخ مصوب است زیرا بازار عمال از دستورات 
و مصوبه ها پیروی نمی کند هر کیلوگرم شیر خام 
تا 4۸00  تومان  کشور 4۷00  مختلف  نقاط  در 
تومان و در بیشترین قیمت کمتر از 5000 تومان 

خرید و فروش می شود.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ادامه 
داد: دامداران اما تقاضای افزایش قیمت شیرخام 

مصرف  حمایت  سازمان  به  را  تومان  به  6500 
کنندگان و تولید کنندگان ارائه کرده اند و نرخ 

فروش محصول خود راضی نیستند.
وی در واکنش به فروش هر کیلوگرم شیر خام به 
قیمت ۸ هزار تومان در برخی خرده فروشی ها و 
فروشگاه های لبنیات سنتی در  تهران تصریح کرد: 
به طور قطع فروش شیرخام به این قیمت گران 
فروشی است و به افراد توصیه می شود که شیر را 
به صورت پاستوریزه مصرف کنند که عالوه بر حفظ 

ارزش غذایی از سالمت الزم برخوردار است.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی اضافه کرد 
که  کارخانه های تولید کننده فروآورده های لبنی 
شیرخام بی کیفیت را پس می زنند و این محصوالت 

به بخش های دیگر تولید لبنیات وارد می شود.
بنابراین گزارش حدود یکماه قبل  دامداران خواهان 
افزایش قیمت 4500 تومانی شیر خام به 6500 
تومان بودند و قیمت تمام شده شیرخام را 5950 

تومان اعالم کرده اند.
 رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران نیز 
الزم  مستندات  که  داشت  اظهار  ارتباط  این  در 
به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت ارائه 
کرده ایم اما هنوز این مسأله در دستور کار ستاد 

تنظیم بازار قرار نگرفته است.
 این افزایش درخواست شیرخام و به طبع آن قیمت 
محصوالت لبنی در حالی ارائه شده است که رئیس 
جمهور چندی پیش عنوان کرده بود که تا قبل از 
انتخابات نباید قیمت کاالهای اساسی و مصرفی 
مردم افزایش یابد؛ اما صنایع روغن نیز به دنبال 
افزایش قیمت 30 درصدی محصوالت خود هستند.

افزایش قیمت لبنیات تکذیب 
شد

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: تاکنون 
هیچ مصوبه ای مبنی بر افزایش قیمت شیرخام و 

محصوالت لبنی نداشته ایم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی احسان 

اخبار
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لبنی  تعاونی های  اتحادیه  عامل  مدیر  ظفری 
افزایش قیمت لبنیات را تکذیب کرد و گفت: از 
آذر تاکنون هیچ گونه مصوبه ای مبنی بر افزایش 
قیمت شیرخام و محصوالت لبنی مشمول قیمت 

گذاری نداشته ایم.
او افزود: با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، حمل 
و نقل و سایر نهاده ها قیمت تمام شده تولید باال 

رفته است.
ظفری ادامه داد: از ابتدای سال قیمت خرید هر 
کیلو شیرخام از دامدار 200 تا 300 تومان رشد 
داشته است، در حالی که مصوبه قانونی در این 
زمینه نداریم و نرخ مصوب همچنان 4 هزار و 500 

تومان است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی درباره آینده 
بازار لبنیات بیان کرد: با توجه به کاهش قدرت 
خرید خانوار، بعید است که قیمت محصوالت لبنی 

افزایش یابد.
ــون  ــم اکن ــئول، ه ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
متوســط ســرانه مصــرف لبنیــات در دنیــا 1۸0 
کیلــو و در کشــور مــا 50 تــا 60 کیلــو بــوده کــه 
ــه ســال های اخیــر کاهــش  متاســفانه نســبت ب

داشــته اســت.
ــردم  ــع م ــه نف ــک ب ــد شیرخش ــش تولی افزای

ــت نیس
ظفــری ادامــه داد: شیرخشــک محصولــی اســت 
ــا  ــود دارد و تنه ــرآوری آن وج ــت ف ــه قابلی ک
اتخــاذ تصمیمــات نادرســت مبنــی بــر صــادرات 
بــی رویــه شیرخشــک، شــرایط را دشــوار کــرده 
ــی  ــه جای ــد کار ب ــن رون ــا اســتمرار ای اســت و ب
می رســد کــه ســرانه مصــرف از ایــن رقــم  هــم 

ــود. ــر می ش کمت
ــش  ــه افزای ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
قیمــت لبنیــات منجــر بــه کاهــش ســرانه 
ــورم 40  ــا وجــود ت ــت:  ب مصــرف می شــود، گف
ــا 50 درصــدی، افزایــش  حقــوق کارمنــدی و  ت
ــن  ــت، از ای ــا نیس ــوی گرانی ه ــری جوابگ کارگ
رو دولــت بــرای کل جامعــه هــدف بایــد یارانــه 
ــف  ــول نص ــا محص ــد ت ــص ده ــات تخصی لبنی

ــد. ــده برس ــه دســت تولیدکنن ــت ب قیم
او از افزایــش تولیــد شــیر خشــک خبــر داد 
ــوار و  ــد خان ــدرت خری ــش ق ــا کاه ــت: ب و گف
افــت مصــرف لبنیــات، شــیرخام تولیــدی روانــه 
صنایــع شیرخشــک شــد کــه ایــن موضــوع بــه 

ــردم نیســت. ــع م نف
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: با جذب شــیرخام 
مــازاد صنایــع لبنــی در کارخانه های شیرخشــک 

ــازاد روی  ــول م ــران محص ــداران نگ ــر دام دیگ
دستشــان نیســتند، در حالــی کــه افزایــش تولید 
ــه معنــای کوچــک شــدن ســفره  شیرخشــک ب

خانــوار اســت.
او بــا انتقــاد از ایــن موضــوع کــه سیاســت دولــت 
مــردم محــور نیســت، بیــان کــرد: کاهــش 
ــات و افزایــش تولیــد شیرخشــک  مصــرف لبنی
و آزادســازی صــادرات بــه زیــان مصــرف کننــده 
اســت کــه امیدواریــم بــا توجــه دولت، مشــکالت 

تولیــد و مصــرف مرتفــع شــود.
ظفــری در پایــان تصریــح کــرد: دولــت بــه ازای 
صــادرات هــر کیلــو شیرخشــک 16 تــا 1۷ هــزار 
تومــان تعرفــه دریافــت می کنــد، در حالــی کــه 
ــد و صــادرات شیرخشــک بیانگــر  ــش تولی افزای
ــوالت  ــوار و محص ــفره خان ــدن س ــک ش کوچ

لبنی از ســبد مصرفی اســت. 
روغــن مایــع 35 درصــد گــران شــد/ افزایــش 30 

درصــدی قیمــت روغــن جامد
طبق نامه ارسالی یکی از شرکت های بزرگ تولید 
روغن، قیمت انواع روغن مایع 35 درصد و روغن 

جامد 30 درصد گران خواهد شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و 
کشــاورزی )اگروفودنیــوز(، شــرکت صنعتــی 
ــورس اوراق  ــازمان ب ــه س ــه ای ب ــهر در نام بهش
بهــادار از افزایــش قیمــت روغــن خوراکــی خبــر 

داده اســت.
صادر  ماه  اردیبهشت   25 در  که  نامه  این  در 
ماده 13  چارچوب  در  احتراماً  است:  آمده  شده، 
دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های 
ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار موارد ذیل 

را با استحضار می رساند:
حمایــت  ســازمان  اعــالم  اســاس  بــر 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان مقــرر گردیــد 
کــه قیمــت مصــوب فــروش انــواع روغن ســاخته 
شــده از تاریــخ 26 اردیبهشــت 1400 بــه شــرخ 

ــد: ــش یاب ــل افزای ذی
-انواع روغن مایع 35 درصد
-انواع روغن جامد 30 درصد

شرکت  فروش  و  تولیدات  ترکیب  به  توجه  -با 
متوسط افزایش نرخ فروش محصوالت شرکت به 

میزان 33 درصد خواهد بود.
قیمت های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه ای )هر 
دالر 42.200 ریال( است. در صورت هر گونه تغییر 
در نرخ ارز ترجیحی کاالهای اساسی قیمت فروش 
محصوالت شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.

 

 

ممنوعیت عرضه شیرینی های 
قنادی  توسط فروشندگان نان 

فانتزی
نان های  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
حجیم و نیمه حجیم تهران گفت: واحدهای صنفی 
شیرینی های  عرضه  به  مجاز  صنعتی،  نان های 

قنادی ها مانند شیرینی های تر و خاص نیستند.
به گزارش ایرنا؛ محمدجواد کرمی درباره وضعیت 
عرضه انواع شیرینی در نان فانتزی فروشی ها و 
قیمت این محصوالت پا به پای قنادی ها، افزود: 
اصوال در همه صنوف از جمله واحدهای نانوایی، 
تداخل صنفی تا 20 درصد اتفاق می افتد همانند 
اینکه اکثر قنادی ها، خشکبار و بستنی یا لباس 

فروشی ها کفش می فروشند.
های  نان  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
این  اینکه  بیان  با  تهران  حجیم  نیمه  و  حجیم 
ندارد،  تا 20 درصد هیچ اشکالی  تداخل صنفی 
اظهارداشت: اگر 20 درصد تداخل در نانوایی ها 

رعایت شود مشکل ساز نیست.
وی اظهارداشت: تولید انواع نان، کیک و شیرینی 
های مرسوم مانند کیک یزدی، کشمشی،  کنجدی، 
دونات،  کروسان و شیرینی ها و نان های  الیه ای 
در واحدهای نان فانتزی و صنعتی مشکلی ندارد اما 
اگر بخواهند از این میزان فراتر رفته و شیرینی های 
تر و شیرینی های غیرمرتبط با نان را عرضه کنند 

به طور حتم این موضوع تخلف است.
کرمی تصریح کرد: در صورت تداخل صنفی بیش 
از 20 درصد،  به طور قطع اتحادیه و اتاق اصناف با 

متخلفان برخورد می کند.
های  نان  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
حجیم و نیمه حجیم تهران درباره قیمت فروش 
نان شیرینی ها گفت: اکنون نرخ شیرینی هایی 
مذکور که  در واحدهای نان صنعتی تولید می شود 
به مراتب از قنادی ها پایین تر است که البته این 
تفاوت نرخ هیچ ارتباطی به کیفیت این محصوالت 
در واحدهای تولیدی نان های صنعتی و قنادی 

اخبار
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ها ندارد.
وی اضافه کرد: به طور قطع از لحاظ کیفیت هیچ  
نان  تفاوتی بین شیرینی هایی که در واحدهای 

صنعتی و قنادی ها تولید می شود، نیست.
کرمی افزایش قیمت نان و انواع نان شیرینی ها را 
ناشی از افزایش چند برابری نرخ مواد اولیه تولید 
دانست و افزود: مصرف آرد در شیرینی چندان زیاد 
نیست بله نرخ سایر مواد اولیه تاثیرگذار است به 
طور مثال اگر واحدی روزانه 100 کیلوگرم شیرینی 
تولید کند تنها 30 درصد مصرف آرد دارد بنابراین 

سهم آرد در برخی تولیدات ناچیز است.
صنف  اتحادیه  قطع  طور  به  اظهارداشت:  وی 
تولیدکنندگان نان های حجیم و نیمه حجیم تهران 
در  صنعتی  های  نان  تولیدی  واحدهای  ورود  با 
تولید انواع شیرینی مخالف است و اگر واحدهایی 
بخواهند بیش از حد مجاز به تولیدات قنادی ها 

ورود پیدا کنند  با آنها برخورد می شود.
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان نان های حجیم 
و نیمه حجیم تهران با بیان اینکه قیمت انواع نان، 
کیک و شیرینی های مرسوم مانند کیک یزدی، 
کشمشی،  کنجدی، دونات،  کروسان و شیرینی 
ها و نان های  الیه ای باید منطقی و متعادل باشد، 
گفت: واحدهای تولیدی نان های صنعتی همانند 
سایر صنوف تنها تا 20 درصد اجازه فروش انواع 

شیرینی ها را دارند.
واحدصنفی   6۸0 اکنون  گزارش،  این  اساس  بر 
نان های حجیم و نیمه حجیم دارای پروانه کسب 
در تهران فعال است و  حدود 30 واحد در حال 

دریافت پروانه کسب هستند.

 

بیمه کشاورزی اجباری شود
ــی  ــاق بازرگان ــاورزی ات ــیون کش ــس کمیس رئی
ــران بســیار آســیب  ــت: کشــاورزی ای ــران گف ای
ــه  ــد بیم ــتای آن بای ــه در راس ــت ک ــر اس پذی

ــود. ــاری ش ــور اجب ــاورزی در کش ــش کش بخ
ــی  ــوان؛ عل ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب

ــیون  ــس کمیس ــدم رئی ــریعتی مق ــد ش محم
کشــاورزی اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار کــرد: 
کشــاورزی در ایــران بــه دلیــل تغییــرات 
اقلیمــی، آب و هوایــی، مشــکالت خشکســالی 
و مــواردی از ایــن قبیــل، بســیار آســیب پذیــر 

اســت.
وی افــزود: بــه دلیــل آســیب پذیــر و حســاس 
ــود  ــران، نب ــاورزی در ای ــت کش ــودن صنع ب
ــاس  ــیار احس ــور بس ــاورزی در کش ــه کش بیم
ــد  ــه و تاکی ــد توج ــت بای ــه دول ــود ک ــی ش م
زیــادی نســبت بــه اجرایــی شــدن آن داشــته 

باشــد.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
ــدا  ــان ابت ــفانه از هم ــرد: متاس ــان ک ــران بی ای
پایــه هــای بیمــه کشــاورزی در کشــور محکــم 
ــرای  ــر را ب ــن ام ــگاه ای ــت هیچ ــوده و دول نب

ــاری نکــرده اســت. کشــاورزان اجب
ــدی  ــن ج ــه داد: همی ــدم ادام ــریعتی مق ش
ــی  ــور یک ــاورزی در کش ــه کش ــن بیم نگرفت
از دالیلــی اســت کــه در چنــد ســال گذشــته 
باعــث تضعیــف صنعــت کشــاورزی ایــران 

ــت. ــده اس ش
ــت  ــر صنع ــال حاض ــرد: در ح ــح ک وی تصری
پســته ایــاالت متحــده از ایــران ســبقت گرفتــه 
ــن کــه بخــش کشــاورزی  ــه دلیــل ای اســت ب
ــی  ــال متوال ــد س ــت چن ــور توانس ــن کش ای
ــادرات و  ــه ص ــرر ب ــدن ض ــل ش ــدون متحم ب

ــد. ــدا کن ــراوان دســت پی ــودهای ف س
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
ایــران ابــراز کــرد: بــا ایــن وجــود تنهــا دلیلــی 
ــی  ــا کشــاورزان آمریکای ــث شــد ت ــه باع ک
بــدون اینکــه ضــرری بهشــان وارد شــود پســته 
ــاورزی  ــای کش ــه ه ــواع بیم ــد، ان ــد کنن تولی
یــود کــه در صــورت بــروز ضــرر، دولــت آن را 

پرداخــت مــی کــرد.
ــن  ــواره ای ــه هم ــزود: البت ــدم اف ــریعتی مق ش
ــه ای  ــای بیم ــه ضرره ــا نیســتند ک ــت ه دول
ــای  ــرکت ه ــه ش ــد بلک ــی کنن ــت م را پرداخ
ــر  ــز در سراس ــی نی ــذاری خصوص ــرمایه گ س

ــتند. ــل هس ــر دخی ــن ام ــا در ای دنی
وی اظهـار کـرد: بـا این وجود یکـی از عوامل تاثیر 
گـذاری کـه مـی توانـد در حـال حاضـر ضررهای 
وارد شـده بـه بخـش کشـاورزی را جبـران کند و 
راه نجـات کشـاورزی ایـران در وضعیت نا مسـاعد 
کنونـی باشـد، بیمه کشـاورزی اسـت کـه باید در 

کشـور اجباری شـود.

 

رشـــد صـــادرات خشـــکبار در 
گـــروی اجـــرای بخشـــنامه های 

صادره
بــه گفتــه فرشــچیان بخشــنامه های ابــالغ شــده 
در حــوزه خشــکبار کــه بــر زمیــن مانــده اســت 
ــا تولیــد و صــادرات حرکــت  بایــد اجــرا شــود ت

خــودش را بــه خوبــی ادامــه دهــد.
ــذا و  ــت غ ــری صنع ــگاه خب ــزارش  پای ــه گ  ب
ــل از  وزارت  ــه نق ــوز(، ب ــاورزی )اگروفودنی کش
صنعــت، معــدن و تجــارت، احمدرضا فرشــچیان، 
نایــب رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار 
ایــران در نشســت هــم اندیشــی برنامه هــای 
ــر  ــا حضــور وزی ــه ب توســعه صــادرات کشــور ک
صمــت، نماینــدگان مجلــس و بخــش خصوصــی 
ــد  ــور بای ــکالت کش ــت: مش ــد، گف ــزار ش برگ
ــی از  ــرد، یک ــرار گی ــورد واکاوی ق ــه ای م ریش
ــوده  ــاعه ب ــق الس ــنامه های خل ــکالت بخش مش
اســت کــه تأثیــرات منفــی بــر رونــد کار فعــاالن 

ــت. ــته اس ــادی گذاش اقتص
ــف و بازنگــری  ــر ضــرورت تعری ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه داد:  ــا حــوزه اقتصــاد، ادام ــط ب ــم مرتب مفاهی
تعریــف مشــخصی از صــادرات بایــد ارائــه شــود 
و اینکــه هــدف و مقصــود مــا از صادرات چیســت. 
در تدویــن ایــن هــدف، الگــوی کشــورهای موفق 
ــتفاده  ــای اس ــد و از مدل ه ــر باش ــد نظ ــد م بای
شــده توســط آنهــا الگــو بــرداری شــود. در ایــن 
ــل،  ــل و نق ــد، حم ــازی تولی ــه س ــه بهین زمین
کاهــش هزینه هــای تجــارت الکترونیــک و حتــی 
روابــط بــا کشــورهای دیگــر بایــد مــورد بررســی 
ــات شناســایی  ــا و توقع ــرد و موقعیت ه ــرار گی ق

شــود.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول همچنیــن 
ــه  ــن حــوزه ک ــالغ شــده در ای بخشــنامه های اب
ــا  ــود ت ــرا ش ــد اج ــت بای ــده اس ــن مان ــر زمی ب
تولیــد و صــادرات حرکــت خــودش را بــه خوبــی 

ــد. ــه ده ادام
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تولید زعفران افزایشی نخواهد 
داشت/ ثبات قیمت زعفران به 

نفع کشاورزان نیست
عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به شرایط 
خشکسالی و بارش کم، امسال تولید زعفران رشدی 

نخواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی حسینی 
عضو شورای ملی زعفران از ثبات قیمت زعفران 
رمضان  ماه  اتمام  به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر 
بازارهای  برای خرید زعفران در  تقاضا  امیدواریم 
منطقه طی ماه های آتی افزایش یابد تا به میزان 

صادرات مورد انتظار دست یابیم.
وی افزود: با وجود شرایط خشکسالی و کم بارشی 
امیدواریم میزان تولید تحت تاثیر قرار نگیرد چرا که 
معیشت کشاورزان در مناطق خشک و کم آب به 

این محصول وابسته است.
حسینی ادامه داد: سیاست گذاری دولت باید به 
از  را  تولید  به  امید  باشد که کشاورزان  ای  گونه 
دست ندهند که در صورت تحقق این امر صادرات 

رشد خواهد داشت .
این مقام مسئول درباره تاثیر کم بارشی و خشکسالی 
بر میزان تولید زعفران بیان کرد: با توجه به کاهش 
چشمگیر بارش نسبت به سال قبل، تولید زعفران 

افزایشی نخواهد داشت.
به گفته وی، با توجه به ثبات قیمت زعفران در چند 

سال اخیر، کشاورزان از تولید ناامیدشدند.
عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه قیمت 
زعفران در خرده فروشی مالک نیست، بیان کرد: 
افزایش سرسام آور هزینه های تولید،  علی رغم 
قیمت خرید زعفران از کشاورز نسبت به 3 سال 
گذشته تفاوتی نداشته که این امر اجحاف در حق 

کشاورزان است.
در  اصلی  رکن  کشاورزان  اینکه  بیان  با  وی 
اشتغالزایی اقتصاد روستایی هستند، گفت: با توجه 
از اشتغال کشور  به آنکه کشاورزان سهم بزرگی 
از  رو حمایت همه جانبه  این  از  دارا هستند،  را 

تولیدکنندگان باید صورت گیرد تا آنها به ادامه 
تولید امیدوار شوند .

حسینی در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات 
طالی سرخ تصریح کرد: بنابر آمار گمرک، صادرات 
زعفران در 12 ماه سال گذشته بیش از 30 درصد 
رشد داشته است و امسال هم روند عادی صادرات 

ادامه دارد، اما آمار دقیقی از میزان آن نداریم.

تولید مواد غذایی انرژی زا با 
استفاده از صمغ گیاهان بومی

پژوهشــگران صنایــع غذایــی بــا اســتفاده از صمغ 
گیاهــان بومــی در ایــران، مــواد غذایــی انــرژی زا 

ــه کردند. تهی
بــه گــزارش ایســنا، رفــع مشــکل کمبــود مــواد 
غذایــی در اقشــار مختلــف جامعه و تامیــن انرژی 
ــه  ــه افــراد جامعــه، اهمیــت زیــادی دارد. ب روزان
ــا  ــی ی ــواد غذای ــازی م ــل غنی س ــن دلی همی
ــواد  ــه م ــذی خــاص ب ــز مغ ــزودن عناصــر ری اف
غذایــی افــراد یــا جامعــه ی هــدف مثل نــوزادان، 
ــاران،  ــان، بیم ــکاران، نظامی ــاردار، ورزش ــان ب زن
افــراد مســن و … می توانــد در پیشــگیری 
از بســیاری از بیماری هــا، افزایــش ســالمت 
عمومــی و افزایــش کارایــی افــراد در امــور و 

ــد. ــر باش ــه، موث ــای روزان فعالیت ه
بــه همین خاطــر اســتفاده از منابع در دســترس، 
ایمــن و مقــرون بــه صرفــه کــه بــه خوبــی جذب 
شــده و بــر خــواص مــواد غذایــی تاثیــر نامطلوب 

نداشــته باشــد، ضروری اســت.
ــواد  ــی از م ــا؛ گروه ــا هیدروکلوئیده ــا ی صمغ ه
ــه  ــی ب ــع غذای ــه در صنای ــتند ک ــی هس افزودن
عنــوان جایگزیــن چربــی و کربوهیدرات اســتفاده 
می شــوند. از ایــن مــواد می تــوان بــرای تشــکیل 
ــری از  ــف و جلوگی ــیون و ک ــت امولس ژل، تثبی

رشــد بلورهــای یــخ و قنــد اســتفاده کــرد.
ــا انجــام مطالعــه ای تولیــد مــواد  پژوهشــگران ب

ــا  ــا ریزمغذی ه ــده ب ــرژی زا و غنی ش ــی ان غذای
را بــا اســتفاده از صمــغ »دانــه شــاهی« و صمــغ 

ــد. »زدو« بررســی کردن
دانــه شــاهی؛ دارای مقــدار قابــل توجهــی از 
ــا  ــه ب ــت ک ــیالژ اس ــی و موس ــات صمغ ترکیب
خیســاندن، آب جــذب می کنــد. صمــغ زدو 
نیــز صمــغ شــفافی اســت کــه از درخــت بــادام 
ــران  ــی ای ــادام بوم ــت ب ــد. درخ ــراوش می کن ت
اســت و در مناطــق وســیعی از اســتان های 
ــه صمــغ زدو، صمــغ  ــد. ب مرکــزی رشــد می کن

ــود. ــه می ش ــز گفت ــیرازی نی ــا ش ــی ی فارس
بــرای تهیــه مــاده غذایــی از مــوادی شــامل پودر 
گوشــت، پــودر ســویا، روغــن، ویتامین هــای 
ــن و  ــی )A، D، E و K(، آه ــول در چرب محل
روی و ســدیم کلریــد اســتفاده شــد. ســپس تاثیر 
اســتفاده از صمــغ دانــه شــاهی و صمــغ زدو، بــر 
مانــدگاری و بازیابــی مــواد معدنــی و ویتامین هــا 

مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه حضــور 
صمغ هــا موجــب حفــظ محتــوای ویتامین هــای 
نمونه هــا می شــود و  محلــول در چربــی در 
از  پــس  ویتامین هــا  ایــن  می شــود  باعــث 

ــد. ــدار بمانن ــا پای ــان، در نمونه ه ــت زم گذش
ــاوی  ــه ح ــن مطالع ــیون درای ــن فرموالس بهتری
35.25 درصــد پروتئیــن و 0.5 درصــد مــواد 
 2۷۷ حــدود  می توانــد  کــه  بــود  معدنــی 
کیلوکالــری انــرژی، کل میــزان مــورد نیــاز روزانه 
ــه همــراه  62.5 درصــد  ویتامیــن A، D و E ب
ــن K و کل  ــه ویتامی ــاز روزان ــورد نی ــزان م می
ــن و  ــر آه ــه عناص ــه ب ــاز روزان ــورد نی ــزان م می

ــد. ــن کن ــراد تامی روی را در اف
ــاده  ــه: م ــن مطالع ــگران ای ــه پژوهش ــه گفت ب
برنامــه  در  می تــوان  را  غنی شــده  غذایــی 
ــکاران  ــران، ورزش ــوزان، کارگ ــه ای دانش آم تغذی

و تغذیــه شــرایط اضطــراری گنجانــد.
ــم  ــو و مری ــین رازج ــق امیرحس ــن تحقی در ای
ــواد  ــی؛ پژوهشــگران گــروه بهداشــت م عزیزخان
ــن  ــی دانشــگاه تخصصــی فناوری هــای نوی غذای
ــاری  ــماعیل زاده کن ــا اس ــراه رض ــه هم ــل، ب آم
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش از دانشــگاه عل

ــتند. ــارکت داش ــاری، مش س
یافته هــای ایــن مطالعــه بــه صــورت مقالــه علمی 
پژوهشــی بــا عنوان »غنی ســازی غــذای انــرژی زا 
بــا اســتفاده از صمغ هــای بومــی ایــران« در مجله 
ــده  ــر ش ــران، منتش ــی ای ــع غذای ــوم و صنای عل

اســت.
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

متخصصان تغذیه می گویند گردو یکی از آجیل های پرخواصی است که باعث حفظ 
سالمت عمومی بدن می شود.

به گزارش اسنک فرست، گردو یکی از آجیل های پرخواص و پرطرفداری است که 
بسیاری از مردم دوست دارند از آن به عنوان تنقالت استفاده کنند. آجیل ها جزو 

تنقالتی محسوب می شوند که پرکالری هستند.
گردو یک آجیل با طبع گرم است. به دلیل خواص بی نظیر گردو، مصرف آن از 
سوی متخصصان تغذیه همواره توصیه می شود. در این مطلب به دالیلی که باید 

گردو را در رژیم غذایی خود قرار دهید می پردازیم:
1- تقویت قلب

گرچه گردو یکی از آجیل های پرچرب محسوب می شود، اما ۷0 درصد آن از 
جذب  برای  غیراشباع  چربی های  است.  شده  تشکیل  غیراشباع  چربی های 
ویتامین های محلول در چربی مانند K، A، D، و E ضروری هستند. این چربی ها 
باعث کاهش کلسترول بد خون )LDL( و بهبود عملکرد کلسترول خوب خون 
)HDL( می شوند. همین موضوع باعث کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی – 

عرقی و خطر ابتال به سکته مغزی می شود.

2- تقویت سیستم ایمنی بدن
چربی غیراشباع موجود در گردو حاوی اسید های چرب امگا 3 و امگا 6 
است که برای کاهش فشار خون، تشکیل خون، و تقویت سیستم ایمنی 
بدن ضروری هستند. این مواد باعث کاهش خطر ابتال به آرتروز، اضطراب و 
نگرانی، و افسردگی می شوند. گردو همچنین حاوی سلنیوم است که نه تنها 
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده، بلکه باعث حفاظت از سلول ها در مقابل 

اکسیدان ها می شود.
3- تقویت عمومی بدن

آجیل هایی مانند گردو سرشار از مواد معدنی مانند منیزیم، فسفر، و منگنز 
هستند. تمامی این عناصر به ساخت عضالت بدن و استحکام ساختمان 
استخوان ها کمک می کنند. همچنین کلسیم و پروتئین موجود در گردو نیز 
در این امر بی تاثیر نیست. پروتئین در بدن برای ساختن طیف گسترده ای از 
مواد مانند خون، غضروف، استخوان، پوست، و ماهیچه ها مورد استفاده قرار 

می گیرد.
4- افزایش امید به زندگی

یکی از عناصری که مانع از روند پیری می شود مس است. این در حالی است 
که گردو یکی از منابع غنی و طبیعی مس محسوب می شود. همچنین آنتی 
اکسیدان ها و ویتامین E موجود در گردو مانع از آسیب به سلول های بدن 
در روند سم زدایی می شوند. اگر به دنبال آن هستید که مانع از بروز چین و 

چروک در پوست شوید، آجیل ها را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.
در پایان باید یادآوری کرد برخالف تصور نادرست عمومی که مواد غذایی 
سالم، طعم دلپذیری ندارند؛ گردو یکی از تنقالت پرخاصیت محسوب می شود 
که سرشار از مواد مغذی مورد نیاز برای بدن است. افراد شاید دوست داشته 
باشند از تنقالت شور، شیرین، و یا پرچربی که دارای مضرات فراوانی هستند 
استفاده کنند. اما باید این نکته را در نظر داشت بهترین تنقالت به ویژه برای 

کودکان در سنین رشد آجیل ها و بخصوص گردو است.

خواص بی نظیر گردو؛ 
از کاهش خطر سکته مغزی 

تا جلوگیری از بروز چین و چروک در پوست

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      خرداد ماه 1400      شماره 32 دوره جدید )137(      
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I N D U S T R Y

ژاپنی ها از شمعدانی توت فرنگی )Saxifraga stolonifera( به 
عنوان داروی گیاهی برای درمان زخم ها و تورم استفاده می کنند. 
همچنین به عنوان ماده غذایی و ماده آرایشی نیز مورد استفاده قرار 
می گیرد. نتایج مطالعات دارویی نشان داده که عصاره شمعدانی توت 
فرنگی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد توموری است اما هنوز اثر 
ضدالتهابی شمعدانی توت فرنگی بر روی پوست به خوبی مشخص 

نشده است.
به گزارش مدیکال نیوز، این مطالعه برای اولین بار توسط دانشیار، 
تاکشی کاهارا از موسسه کشاورزی دانشگاه شینشو ژاپن برای یک 
 )Maruzen( پروژه تحقیقاتی مشترک با شرکت داروسازی ماروزن

انجام شده است.
سرکوب پاسخ ایمنی بیش از حد با واسطه Toll-like گیرنده 2 
)TLR2( به میکروارگانیسم های عفونی کراتینوسیت های پوستی 
نشان داد، ماده موجود در شمعدانی توت فرنگی که در ژاپنی 
یوکینوشیتا نام دارد ابزاری برای رفع درماتیت )آماس پوستی( عفونی 

شایع است.
به طور کلی، آنتی بیوتیک ها و ترکیبات مشابه استروئید که التهاب را 
سرکوب می کنند، برای کنترل درماتیت استفاده می شوند اما ظهور 
باکتری های مقاوم و عوارض جانبی ناشی از استفاده مزمن موجب 

عدم محبوبیت آنها شده است.

نتایج این تحقیق نشان داد، شمعدانی توت 
فرنگی با کنترل موضعی التهاب در بدن پاسخ 

ایمنی محدود فراهم می کند.
یوکینوشیتا، ماده گیاهی بسیار ایمن و دارای 
سابقه اثبات شده است که قرن ها به عنوان 
غذا و مواد آرایشی مورد استفاده قرار گرفته 
است. همچنین شمعدانی توت فرنگی به 

عنوان یک داروی خام شناخته می شود و 
اگرچه اثر ضد التهابی آن شناخته شده اما هنوز 

عملکرد دقیق آن درک نشده است. انتظار می رود 
از یوکینوشیتا به عنوان ماده ضدالتهابی بر اساس 
اثر سرکوب کننده بیان مولکول TLR2 که با این 

مطالعه مشخص شد، مورد استفاده قرار گیرد.
گروه تحقیقاتی در حال برنامه ریزی برای انجام 

آزمایش کارآیی آن برای افراد مبتالبه آکنه خفیف 
هستند. این روش عملکرد متفاوتی از عوامل ضدالتهابی 

متداول دارد، اما اگر نتایج مفیدی حاصل شود، انتظار می رود که 
شمعدانی توت فرنگی بتواند به عنوان ماده ضدالتهابی به طور گسترده 

استفاده شود.

برخی به طور روزانه غذا های سرخ کردنی مصرف میکنند در حالی که این کار 
می تواند بیماری های بسیاری به جان افراد بیندازد.

به گزارش مدیکال رو، ما عادت داریم همه چیز از جمله تخم مرغ، سبزیجات، 
ماکارونی، گوشت، ماهی، نان و غیره را سرخ کنیم،  اکثر غذا های سرخ شده طعم 
خاصی دارند و شما می خواهید بار ها و بار ها آن ها را بخورید، اما مصرف منظم غذا های 

سرخ شده چگونه می تواند بر سالمتی شما تأثیر بگذارد؟
در پخت و پز، استفاده از روغن برای سرخ کردن معمول است. این روغن می تواند 
روغن آفتابگردان، روغن ذرت، یا کره باشد. برخی از افراد ترجیح می دهند از 
روغن های زیتون یا نارگیل استفاده کنند، اما این یک استثناست و نه یک قاعده، در 
هر صورت روغن برای بدن ضرر دارد. با استفاده از هر روغنی به طور طبیعی چربی 
به ظرف و در نهایت به بدن شما اضافه می شود. به هر حال، نمی توان این چربی ها را 
مفید خواند. این امر خصوصاً در مورد روغن های آفتابگردان و ذرت صدق می کند که 
تحت قرار گرفتن طوالنی مدت در دمای باال، به چربی های ترانس تبدیل می شوند. 
چنین چربی هایی نه تنها کالری اضافی دارند، بلکه رگ های خونی و قلب را نیز 

تهدید می کنند.
توصیه می شود، پس از سرخ کردن ماده ای، برای پخت مجدد غذا از همان روغن 
استفاده کنید. هر بار که ظرف را برای پختن بیرون می آورید، باید از روغن تازه 

استفاده کنید، 
بدین روش 
خطر تبدیل 
به  غن  و ر
ی  بی ها چر
ال  با نس  ا تر

نمی رود.
عامل مهم دیگر 

سیاه شدن در یک 
محصول سرخ کردنی است. هر 

غذایی که تحت عملیات حرارتی قرار گرفته و دارای 
پوسته تیره باشد، محصوالت گلیکاسیون را ایجاد می کند. این مواد باعث استرس 
اکسیداتیو در بدن، واکنش های التهابی می شوند و منجر به تشکیل تصلب شرایین، 
دیابت، سیروز کبدی، حمله قلبی یا سکته می شوند. این سوخته های روی مواد 
غذایی بیش از حد سرخ شده همچنین به توسعه فرآیند های سرطان کمک می کنند.
پوسته تیره استیک یا سیب زمینی سرخ شده، خاصیت سرطان زایی و تخریبی 

قوی دارد.

بالیی که مصرف روزانه
غذا های سرخ کردنی به جانتان می اندازد

کنترل التهاب با توت فرنگی
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مقدمه
شیرین کننده ها در 4 گروه اصلی طبیعی، مصنوعی، 
تصفیه شده و الکلهای قندی طبقه بندی می-شوند. 
شیرین کننده های طبیعی از سالم ترین منابع قندی 

هستند که تاریخچه مصرف طوالنی دارند. 
با تولید صنعت قند و تولید انواع تصفیه شده ی 
شیرین کننده ها مصرف این مواد افزایش یافت، 
ولی گسترش بیماری های قلبی-عروقی، چاقی، 
دیابت و سایر اختالالت متابولیکی که به سبب 
ایجاد تغییرات گریز ناپذیر در شیوه زندگی انسانها 
بروز یافته اند؛ موجب شد تا بشر به جایگزینی مواد 
شیرین کننده مصنوعی روی بیاورد. این مواد انرژی 
زیادی تولید نمی کنند و برخی از آنها بدون آنکه وارد 
روند سوخت و ساز بدن شوند، دفع می گردند. تولید 
این مواد امکان تهیه نوشابه ها، شکالتها و مرباهای 
رژیمی را برای مصرف بیماران دیابتی و افراد چاق 

فراهم آورده ولی در بحث مصرف این 
مواد مسئله ی خطرات احتمالی آنها در 
سالمتی انسان نیز مورد توجه بوده 

است. این مواد باید پس از تایید و 
تصویب کاربرد در مواد غذایی به 
عنوان افزودنی در صنایع غذایی 

استفاده شوند. 

انـواع شـیرین کننده های 
طبیعی

1. آماساک: یک شیرین کننده 
طبیعی ژاپنی است؛ که از تخمیر 
برنج قهوه ای شیرین بدست 
می آید. این نوشیدنی زود هضم 

برای تغذیه ورزشکاران 
استفاده می شود.

 : جو لت  ما .2
ی  ین کننده ا شیر

سنگین و تیره رنگ است که 

از جو بدست می آید. طعم مالتی داشته و به صورت 
پودر یا مایع عرضه می شود. 

3. شربت برنج قهوه ای: شیرین کننده ای سنگین، با 
طعمی مالیم است که از برنج قهوه ای تهیه می شود.

4. قند خرما: شیرین کننده ای پودری یا مایع است 
که از دانه های خشک خرما تهیه و عرضه می شود. 

5. فروکتوز: این قند با نام لولوز و به عنوان قند میوه 
شناخته می شود. شیرینی این ماده بعد از حل شدن 
در آب به سرعت کاهش می یابد؛ همچنین وجود 
مقادیر زیاد فروکتوز در یک محصول موجب ایجاد 
طعم تند و سوزاننده می شود. این قند بدون نیاز به 

انسولین متابولیزه می شود.
6. شربت غلیظ میوه: از مخلوط شربت های گالبی، 
انگور، آناناس و هلو بدست می آید و جهت افزایش 
طول عمر و نگهداری آن، باید از منجمد کردن 

استفاده نمود.

و  سته  نشا ز  ا  : کز گلو  .۷
سلولز تهیه می شود و قدرت 

ز  شیرین کنندگی آن کمتر ا
ساکارز )0/۷ شیرینی ساکارز( است.

۸. عسل: از شیرین کننده های طبیعی است که 
با توجه به منبع گیاهی آن رنگ، طعم و بافتش 

متفاوت است.
9. قند افرا: از شیره جوشانده شده درختان افرا 
حاصل میشود. رنگ و مزه شیره افرا به دما و زمان 
جوشاندن شیره بستگی دارد و این شیره برای طعم 

دهی در پخت و پز مناسب است.
ه  لم گیا ز برگهای سا ین ماده ا : ا ستویا 10. ا
STEVIA REBAUDIANA حاصل می شود و 
شیرینی آن 300 برابر بیشتر از نیشکر بوده و به 
عنوان افزودنی رژیمی و نیز به عنوان دارو برای 

بیماران دیابتی مصرف می شود.
ز شربت نیشکر  ین ترکیب ا نات: ا 11. سوکا
خالص سازی می شود و شیرینی آن کمتر از شکر 

است.

انواع شیرین کننده های مصنوعی
و  ی  لر کا ن  و بد ه ها  ین کنند شیر ین  ا
غیرمغذی بود و از متداولترین آنها شامل 
آسه سولفام، آسپارتام، ساخارین، سوکرالوز، 

آلیتام، سیکالمات می باشد.
انواع شیرین کننده های تصفیه شده

این شیرین کننده ها شامل شکر سفید، شکر 
خام و شکر قهوه ای  می باشد.

( با  تا نا آ تی ) ین گروه صنعتی نجا برا بنا
استفاده بهینه از انواع شیرین کننده ها که 
همگی جزو شیرین کننده های طبیعی و 
تصفیه شده می باشند، گامی بزرگ در ارتقا 
سطح کیفیت و تضمین ایمنی و سالمت 
مصرف کنندگان با تولید محصوالت 

سالم برداشته است.

ر  د ه ها  کنند ین  شیر ع  ا نو ا
ت ینی و شكا صنعت شیر

تهیه و تنظیم:
 مهندس رقیه باقري

کارشناس شیمیائي آزمایشگاه گروه صنعتي نجاتي - آناتا
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مبحث فضای اقتصاد، تولید و نوآوری چندین سال 
است که توسط مقام معظم رهبری مطرح می شود و 
این حاکی از اهمیت موضوع تولید در رونق اقتصادی 
کشور است. حساسیت این موضوع در شرایط فعلی 
کشور به حدی است که امسال پشتیبانی و مانع 
زدایی از تولید به عنوان شعال سال از سوی ایشان 
مطرح شده و سمت و سو ی برنامه ریزی و خط مشی 

اداره کشور برای قوای سه گانه مشخص شد.
در سال 99 هر چند اقدامات و تالش هایی در جهت 
جهش تولید در کشور صورت گرفت ولی کافی نبود 
و نتوانست اهداف اصلی این طرح را محقق کند و 
همچنان تولیدکنندگان با موانع متعددی دست و 
پنجه نرم می کنند که نیاز به یک رویکرد جدید و 
بازنگری جدی تمامی دستگاهها و قوا در این حوزه 

دارد.
سرمایه گذاری در کشور در سایه تولید امکان پذیر 
است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهمترین 
تهدید برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است. 
قوانین متغیر و شرایط پیش بینی ناپذیر بازار و عدم 
ثبات بازار ارز همواره انگیزه و اطمینان خاطر را از 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران می گیرد و این یکی 
از عواملی است که اقتصاد داللی را در کشور رونق 
می دهد. اقتصاد بیماری که خود ضربه مهلکی برای 
تولید در کشور است و مهمترین عامل ایجاد تورم 

محسوب می شود.
درمان این عارضه در کشور نظارت جدی و کنترل 
بی قید و شرط تمام دستگاههای نظارتی و قوای سه 
گانه را می طلبد و تا زمانی که این عارضه مهلک در 

کشور وجود دارد نمی توان به ایجاد فضای امن تولید 
و سرمایه گذاری چندان امیدوار بود.

قاچاق کاال همواره یکی از موانع مهم توسعه تولید 
در کشور بوده است که ضربه های جبران ناپذیری 
به تولیدکنندگان وارد می کند و یکی از مهمترین 
موانعی که در سال 1400 باید با همکاری قوای سه 
گانه با آن مقابله شود مسئله قاچاق در کشور است. 
برای حل این معضل قانونگذاری، اجرا و نظارت هر 

سه باید اصالح و بازنگری جدی شوند.
ضعف نظام بانکداری کشور سال هاست که یکی از 
مهمترین موانع تولید در کشور است و همواره دست و 
پای تولیدکنندگان را بسته و نوعی حکمرانی ناعادالنه 
بر تولید و بگاههای اقتصادی دارد. چه بسیار تولید 
کنندگانی که با وجود تولید محصوالت با کیفیت و 
نوآورانه و تالش برای ایجاد اشتغال پایدار مورد بی 
مهری نظام بانکی قرار گرفته و به تعطیلی کشیده 
شده اند. تامین سرمایه و ارائه تسهیالت با تعرفه تولید 
و بخشودگی های عادالنه برای تولیدکنندگانی که به 
حمایت نیاز دارند باید در دستور کار بانک مرکزی 

قرار گیرد.
سیستم مالیاتی ناعادالنه سالهاست که مورد انتقاد 
و  بوده  اقتصادی  فعالین  و  کارشناسان  از  بسیاری 
عارضه یابی در این حوزه نیاز به یک بازنگری جدی 
در  حمایت  به  که  تولیدکنندگانی  شناسایی  در 
این زمینه نیاز دارند و نیز شناسایی و برخوررد با 

فرارکنندگان پرداخت مالیاتی دارد.
بسیاری از پروژه های عمرانی سالهاست بر زمین مانده 
است که فعال سازی آنها می تواند به اشتغالزایی و 
فعال شدن بسیاری از بنگاههای اقتصادی کمک کند. 
هم اکنون بیش از ۸00 هزار میلیارد تومان پروژه 
نیمه تمام در کشور داریم. تزریق 120 هزار میلیارد 
تومان در پروژه های عمرانی یکی دیگر از برنامه های 

امسال مجلس است که امید می رود اجرایی شود.
بروکراسی های اداری یکی از مهمترین عوامل فرار 
سرمایه از بخش تولید، ایجاد بی انگیزگی و خوابیدن 
چرخ تولید در کشور است.  شرکت هایی وجود دارند 
که محصوالت بسیار خوبی را دارند اما یک تا چند 
از  سال به دنبال گرفتن مجوز هستند و حتی بعد 
گرفتن مجوز برای دریافت استانداردهای الزم تا انتشار 
محصول با موانع و بروکراسی های متعددی مواجه می 

شوند که شاید سال ها کار تولید را با وقفه مواجه می 
کند. در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار داشت 
که یک سرمایه گذاری با انگیزه و رغبت به حوزه تولید 
ورود کند و متاسفانه سال هاست که این مانع بزرگ 
مورد غفلت واقع شده و سرمایه ها را به حوزه هایی 

غیر از تولید و گاها اقتصاد داللی سوق داده است.
خالء قوانین حمایتی برای تولیدکنندگان یکی از موانع 
موجود است. در همه جای دنیا برای تولیدکنندگان 
و کارآفرینان شرایط ویژه تسهیل کننده و فرآیندهای 
بخششی ویژه ای در نظر گرفته می شود که متأسفانه 
این موارد در کشور ما وجود ندارد، لذا زمانیکه هزینه 
تمام شده برای تولیدکننده گران تمام شود، تولیدکننده 

به سمت داللی و واسطه گری سوق داده خواهد شد.
از طرفی شبکه های توزیع در کشور ما بسیار ضعیف 
عمل می کنند. تولیدکنندگان نمی توانند محصوالت 
تولیدی خود را به طور صحیح به دست مصرف کننده 
برسانند. هنوز فرایند توزیع و پخش در بسیاری از 
انجام می شود.  به طور سنتی  تولیدی  بنگاههای 
سیاست گذاران باید فرآیند را به سمتی پیش ببرند 
که هزینه تولید، زمان تولید و زمان رسیدن محصول 
به دست مصرف کننده را براساس قوانین و مقرراتی 

که وضع می کنند کاهش دهند.
تولید و صادرات دو زنجیره مکمل متصل بهم هستند 
و صادرات رو به رشد موتور محرکه تولید است. قطعا 
بازارهای  درست  شناسایی  و  صادراتی  موانع  رفع 
می  صادرات  حوزه  در  اصولی  حرکت  و  صادراتی 
تواند به رونق تولید و فعال شدن هر چه بیشتر این 
چرخه کمک کند. هم اکنون با 15 کشور از مرز های 
خشکی و آبی مراودات اقتصادی داریم و باید صادرات 
به بازار های کشور های دور و منطقه را توسعه دهیم.

ایجاد  به  نیاز  تولید  از  زدایی  مانع  و  پشتیبانی 
زیرساخت های حمایتی و بازنگرنی جدی در قوانین 
و مقررات دارد و همکاری جدی قوای سه گانه و 

تمامی دستگاههای نظارتی را می طلبد. 
ـــه  ـــی ب ـــدی و اراده جمع ـــزم ج ـــا ع ـــه ب ـــد ک امی
ــه  ــل گرایانـ ــانه و عمـ ــگاه کارشناسـ ــوازات نـ مـ
ــدی در  ــی جـ ــال 1400 تحولـ ــم در سـ بتوانیـ
توســـعه تولیـــد در کشـــور  ایجـــاد کنیـــم و شـــاهد 
یـــک جهـــش واقعـــی در چرخـــه تولیـــد و اقتصـــاد 

ـــیم. ـــور باش کش

دکتر مهدی کریمی تفرشی عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور

پشـتیبانی و مانع زدایی از تولید
نیازمند عزم جدی قوای سه گانه
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فرم اشتراک

نام	شرکت	:	..........................................	 نام	و	نام	خانوادگی	:	.......................................................................	
سمت	:	.........................................

نوع	اشتراک	)لطفًا	از	انواع	اشتراک	قید	شده	انتخاب	شود(	:	..............................................................................
........................................................

تعداد	نسخه	:	........................................................ شروع	اشتراک	از	شماره	...............	تا	شماره	...............	
...................................................................................................................................................................	: نشانی	

.........................................................
.................................................................................................................................................................................

........................................................
تلفن	:			.................................................	 کدپستی	:						...........................................................................	

موبایل	:	.......................................

مبلغ	...........................................	ریال	طی	حواله	بانکی	شماره	............................................مورخ	.....................
....................	بانک	.................................

واریز	شد.

لطفاً هزینه اشتراک را به حساب بانک تجارت به شماره 0290354781 و یا شماره کارت 5859831128750907 
بنام آقای دکتر محمد حسینی واریز و فیش واریزی همراه با فرم اشتراک تکمیل شده را به دفتر مجله فاکس نمایید.

توجه : هرگونه تغییر آدرس را سریعًا به دفتر مجله اطالع دهید.

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

اولین نشریه تخصصي صنایع غذایي ایران              

اشتراک 3 ماهه
تهران 105000 )یکصد و پنج هزار( تومان

شهرستان 120000 )یکصد و بیست هزار( تومان
اشتراک 6 ماهه

تهران 210000 )دویست و ده هزار( تومان
شهرستان 240000 )دویست و چهل هزار( تومان 

اشتراک یک ساله
تهران 420000 )چهارصد و بیست هزار( تومان

شهرستان 480000 )چهارصد و هشتاد هزار( تومان
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ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      اردیبهشت ماه 1400      شماره 31 دوره جدید )136(      
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