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کم شدن سرانه مصرف شیر و لبنیات
بسمهتعالی

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
گران شدن روزافزون محصوالت لبنی گران شدن مواد بسته بندی مانند پلی اتیلن یا پت (پلی استر)
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  66از 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 .
البته بحث مواد غذائی قلیائی و اسیدی و تاثیری که در اسیدی شدن یا قلیائی بودن بدن دارد مبحث
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
کشــاورزی (فائــو) وابســته بــه ســازمان ملــل
پیشــنهاد شــد و از ســال  2001هــر ســال در
اول ژوئــن جشــن گرفتــه میشــود تــا در آن
بــه اهمیــت شــیر بعنــوان یــک غــذا در ســطح
جهــان تاکیــد شــود.
ش ــیر اولی ــن م ــاده غذای ــی اس ــت ک ــه پ ــس
از تولـــد بـــه شـــما معرفـــی مـــی شـــود و
همچنـــان بـــه عنـــوان تنهـــا منبـــع تغذیـــه
نـــوزاد بـــرای مـــاه هـــا پـــس از زایمـــان
بـــه شـــمار مـــی رود .بـــا ایـــن حـــال ،ایـــن
وابس ــتگی منحص ــر ب ــه ف ــرد ب ــه ش ــیر ب ــه
عنـــوان منبـــع حیاتـــی تغذیـــه بـــا بزرگتـــر
ش ــدن ک ــودک ای ــن تمای ــل ب ــه م ــرور زم ــان
از بی ــن م ــی رود و ب ــه تدری ــج ک ــودک ق ــادر
بـــه خـــوردن غذاهـــای جامـــد مـــی شـــود.
ب ــا توج ــه ب ــه بزرگت ــر ش ــدن ن ــوزاد ،ش ــیر
ب ــه تدری ــج جای ــگاه خ ــود را از دس ــت م ــی
دهـــد و بنابرایـــن آنهـــا بـــا کمتـــر نوشـــیدن
ش ــیر از مزای ــای س ــامتی آن به ــره کمت ــری
خواهنـــد بـــرد.
میکــروب هــای مفیــد نخســتین هدیــه ای
اســت کــه مــادر از طریــق شــیر بــه فرزنــد
خــود مــی دهــد .ایــن میکــروب هــای مفیــد
کمــک مــی کننــد فلــور میکروبــی (اجتمــاع
باکتریهــا و میکروارگانیســم هــای بــدن)
کــودک شــکل بگیــرد .بعــد از دو ســال کــه
سیســتم ایمنــی بــدن شــکل گرفــت ،بــدن از

طریــق فــرآورده هــای تخمیــری کــه مصــرف
مــی کنیــم ایــن میکروبهــا را دریافــت مــی
کنــد.
اگــر شــما از شــیر مــادر تغذیــه شــدهاید،
احتمــاالً بــه انــدازه کافــی باکتریهــای مفیــد
داریــد کــه بتوانیــد زندگــی خــود را بــا فلــور
روده متنــوع و بســیار ســالم آغــاز کنیــد.
نوزادانــی کــه بــه آلــرژی مبتــا میشــوند
باکتریهــای رودهای دارنــد کــه کامــ ً
ا
متفــاوت از نــوزادان غیرآلرژیــک هســتند،
ایــن نشــان میدهــد کــه نــوع میکروفلــور
روده عامــل مهمــی در شــکلگیری شــرایط
آلرژیــک اســت .در کل بــرای بــرای کســانی
کــه فلــور رودهشــان تنــوع کمتــری داشــته
باشــد بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا بــه
مشــکالت گوارشــی در آینــده خواهنــد بــود.
فلــور روده شــما تولیــد کننــده قــدرت
دســتگاه گــوارش شــما اســت .هنگامــی کــه
بــه دنیــا آمدیــد مولــد دســتگاه گــوارش شــما
در قویتریــن حالــت ممکــن بــود .حــاال آن
ژنراتــور بعــد از  +۳۰ســال زندگــی آن قــدرت
را نــدارد و دوران اوج خــود را از دســت داده
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.
مصــرف مــواد غیرطبیعــی حاصــل از
زندگــی صنعتــی از یــک ســو و مصــرف

آنتــی بیوتیکهــا از ســوی دیگــر باعــث
از بیــن رفتــن میکــروب هــای مفیــد بــدن
مــی شــود .اســترس ،اســتعمال دخانیــات،
رژیــم غذایــی ناکافــی و ناســالم ،بیماریهــا
و مســمومیت هــای مختلــف نیــز دالیــل
دیگــری بــرای تضعیــف و از بیــن رفتــن
ایــن میکروبهــا و اختــال در عملکــرد
آنهــا بــه شــمار مــی آینــد .امــروزه محققــان
تــاش کــرده انــد بــا کارآزمایــی هــای
بالینــی ایــن میکروبهــا را تهیــه کــرده و
بــه غذاهــا اضافــه کننــد تــا از ایــن طریــق
ســامتی بــه خطــر افتــاده بشــر نســل امــروز
را حفــظ کننــد .پروبیوتیکهــا حاصــل ایــن
تــاش اســت .در حقیقــت پروبیوتیکهــا
محصــوالت حــاوی میکروارگانیســم هــای
زنــده ،معیــن و بــه تعــداد مشــخصی اســت
کــه در صورتــی کــه بــه انــدازه کافــی مصــرف
شــود ســامت میزبــان را ارتقــا خواهنــد داد.
بــه عبــارت ســاده تــر پروبیوتیــک هــا همــان
میکروبهــای طبیعــی هســتند کــه در
فــرآورده هــای تخمیــری وجــود دارنــد و بــا
تولیــد اســیدهای عالــی و مــواد ضدمیکروبــی
مانــع رشــد میکروبهــا و باکتریهــای
بیمــاریزا مــی شــوند .لبنیاتهــای
حــاوی پروبیوتیــک ،قرصهــا و پودرهــای
پروبیوتیــک کــه در حــال حاضــر در دســترس
عمــوم قــرار دارنــد تالشــی بــرای حفــظ و
تقویــت فلــور میکروبــی بــدن اســت.
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به منـاسبت
روز جهانی شیر

یادداشت از
دکتر جالل الدین میرزای رزاز

عضو هیيت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
و رئیس انجمن تغدیه ایران
روز جهانی شیر توسط سازمان خواربار و کشاورزی
(فائو)پیشنهاد گردید و از سال  2001تاکنون هر
سال در اول ژوئن این روز جشن گرفته میشود 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 سالقبل 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
می باشد  .این مواد شامل پروتئینهای مفید،
چربی های گوناگون سالم ،کربوهیدراتها ،مواد
معدنی (کلسیم ،روی ،منیزیم ،فسفر ،ید ،آهن،
پتاسیم) ،انواع ویتامینهامانند فوالت ،ویتامین
 ، Aویتامین  ،Dریبوفالوین ،ویتامین B 12
میباشد .
هر لیوان شیر گاو ( 250میلی لیتر) حدود 315
میلی گرم کلسیم دارد و 22تا  29درصد نیاز
روزانه کلسیم فرد را تامین میکند .کلسیم نقش
اساسی در استحکام استخوانها و سایر وظایف
مهم در بدن دارد.
مصرف شیرو لبنیات در ایران فراز و نشیب های
زیادی را طی کرده و متاسفانه در حال حاضر
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
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گذاشته بود و تا میزان حدود  ۹۰تا  ۱۰۰کیلو در
سال نیز رسیده بود طی دو سال گذشته به دلیل
مشکالت اساسی اقتصادی در کشور و افزایش
قیمت شیر وارد سیکل معیوب خود گردیده به
طوریکه در حال حاضر به حدود  ۶۰تا  ۷۰کیلو در
سال رسیده است  .این در حالی است که سرانه
مصرف شیر در کشور های توسعه یافته حدود
 ۳۵۰کیلوگرم 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
دامن می زند .جای بسی تاسف است که این
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
بوده توانسته اند در خصوص مصرف شیر در
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
هجمه ای اساسی به این صنعت وارد نمایند
 .ماجرای کیک های آلوده؛ وجود افالتوکسن
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
جلوگیری از آسیب های جدی به سالمت
جامعه می بایست به صورت فوری ؛ تشکیالتی
و استراتژیک به این مسئله ورود نمایند امری
اجتناب ناپذیر است  .در این خصوص راه کارهای
زیر می تواند مثمر به ثمر باشد
کوتاه مدت
به مدد سازمان ها و نهادهای مختلفی نظیر
سازمان بهزیستی؛ کمیته امداد امام خمینی و
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
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ویژه خود را خواهند داشت .این قشراز جامعه جزء
ضعیف ترین و آسیب پذیر ترین طبقه جامعه
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
همکاری نزدیک و استفاده از تجربیات انجمن
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 (1404انتهای برنامه
اقتصاد مقاومتی)رسیدن به سرانه مصرف 170
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

به منـاسبت
روز جهانی شیر

توسعه پایدار با افزایش
سرانه مصرف لبنيات ایران

عبداله قدوسي  -مديرعامل شركت صنايع شير ايران (پگاه)
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سودمندی شیر و فرآوردههای شیری در
تضمین سالمتی و افزایش سطح ایمنی زیستی
بزرگساالن ،جوانان ،کودکان و بیماران ،پوشیده
نيست.
وجود انواع ویتامینها ،مواد معدنی و پروتئین
در شير ،آن را به عنوان یک ماده غذایی کامل
مورد توجه جامعه عمومی ،متخصصان علوم
صنایع غذایی و تغذیه ،متخصصین علوم پزشکی
و بهداشتی قرار داده و مصرف لبنيات را به عنوان
راهبردی مهم در پیشگیری از ابتال به انواع
بیماریها 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 ایرانیاناز سال  ۲۰۰۱میالدی تاکنون همه ساله این
مناسبت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته
و در این روز مراسم متنوعي برگزار ميشود.
سرانه مصرف شیر و فرآوردههای آن در ایران در
مقایسه با میانگین مصرف جهانی  ۳۰درصد و
در مقایسه با میانگین کشورهای توسعهیافته ۶۵
درصد کمتر است.
آمارهای وزارت بهداشت نشان میدهد که
دریافت کلسیم جامعه ایرانی  ۴۰درصد از حداقل
دریافت کلسیم کمتر است و این موضوع میتواند
تبعات زیادی از جمله گسترش پوکی استخوان،
مشکالت لثه و دندان ،کوتاهی قد ،کاهش بهره
هوشی و ...را به دنبال داشته باشد.
از سوي ديگر پدیده پیری با سرعتی معادل
دوبرابر سرعت جهانی جمعیت کشور را تحت
تأثیر قرار داده است .شیر و فراوردههای آن در
صورت مصرف مستمر و کافی بسیاری از عوارض

دوران سالمندی را کاهش داده و میتواند ضمن
افزایش امید به زندهبودن ،امکان زندگیکردن و
جلوگیری از پیری زودرس و زمینگیری را برای
جمعیت سالمند کشور به ارمغان آورد.
 تالش فرهنگ ساز پگاهشــرکت صنایــع شــیر ایــران از ســال ۱۳۳۳
اقدامــات موثــري در ايــن حــوزه انجــام داده و
مســتمر بــا رویکــرد توجــه بــه تامیــن غــذای
ایمــن مــورد نیــاز جامعــه و اقدامــات گســترده
در حــوزه فرهنگســازي تغذيــه ســالم ،ســعی
برایفــای نقــش و رســالت و عمل به مســئولیت
اجتماعــی خــود داشــته اســت.
بــا گراميداشــت روز جهانــي شــير بهعنــوان
«غــذا ،دارو و واكســن» و غذايــي بــدون
جايگزيــن ،اميــد اســت دســتگاههاي مرتبــط
بــا ارتقــا ِء ســطح تغذيــه و ســامت كشــور
عزيزمــان در راســتاي افزايــش ســرانه مصــرف
لبنيــات ،اقدامــات همســو و موثر در ايــن حوزه
را بيــش از پيــش مــورد توجــه قــرار دهنــد.
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مدیرعامل شرکت صنایع لبنی اراک:

سطح کـاهش مصرف
محصوالت لبنی نگرانکننده است
حامــد امینــی ،نایــب رئیــس اتــاق اراک کاهش
مصــرف ســرانه محصــوالت لبنــی در بیــن مردم کشــور
را موضوعــی نگرانکننــده دانســت و مســائل اقتصــادی را
علــت اصلــی مشــکالت موجــود در ایــن صنعــت عنــوان کــرد.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا ،نایــب رئیــس اتــاق اراک و یکــی
از فعــاالن صنعــت لبنیــات کشــور مشــکالت حاکــم بــر تامیــن نهادههــای
دامــی و بــاال رفتــن هزینــه تولیــد انــواع محصــوالت لبنــی در کشــور را
عامــل کاهــش مصــرف ایــن نــوع محصــوالت در بیــن مــردم دانســت و از
ایــن بابــت ابــراز نگرانــی کــرد.
حامــد امینــی گفــت :لبنیــات از مهمتریــن محصوالتــی اســت کــه از
دیرزمــان در ســبد غذایــی مــردم جایــگاه ویــژهای داشــته اســت .همچنیــن
تاثیرگــذاری ایــن گــروه مــواد غذایــی در حفــظ ســامتی و تقویت سیســتم
دفاعــی بــدن بــر کســی پوشــیده نیســت .در حــال حاضــر نــرم جهانــی
ســرانه مصــرف فرآوردههــای لبنــی ۱۶۰کیلوگــرم اســت.
او خاطرنشــان کــرد :دولتهــا دریافتهانــد کــه صــرف هرگونــه هزینــه در
تولیــد و مصــرف محصــوالت لبنــی ،ســرمایهگذاری بلندمدتــی محســوب
میشــود کــه نتیجــهاش تندرســتی مــردم جوامــع در حــال و آینــده
خواهــد بــود .کارشناســان هرلیتــر شــیر گاو را حــاوی مقادیــر قابــل توجهی
پروتئیــن ،ویتامیــن ،کلســیم و عناصــر موردنیــاز دیگــر بــدن میداننــد.
ایــن فعــال صنعــت لبنیــات کشــور تصریــح کــرد :درحــال حاضر کشــورهای
توســعهیافته دنیــا بــا بهکارگیــری راهکارهــای تشــویقی ،تــاش میکننــد
ســرانه مصــرف لبنیــات در میــان شــهروندان را افزایــش دهنــد .بــه عنــوان
مثــال ســرانه مصــرف لبنیــات در کشــورهای اســکاندیناوی و آمریــکا اکنون
بیــش از ۴۰۰کیلوگــرم در ســال اســت و همچنــان شــهروندان این کشــورها
تشــویق بــه افزایــش مصــرف میشــوند کــه نشــان از اهمیــت لبنیــات در
ســامت آنــان دارد .متاســفانه میــزان مصــرف محصــوالت لبنــی در ایــران
حکایــت از ایــن امــر دارد کــه مصــرف ســرانه بــاالی یکصــد کیلوگــرم در
ســالهای نــه چنــدان دور ،حــاال بــه کمتــر از  ۷۰-۸۰کیلوگــرم رســیده
اســت.
از نــگاه نایــب رئیــس اتــاق اراک بــاال رفتــن هزینههــای تولیــد و بهــای
تمــام شــده لبنیــات در پــی علــل مختلــف ،باعــث شــده مــردم تمایــل یــا
بضاعــت اقتصــادی کمتــری بــرای خریــد و مصــرف آن داشــته باشــند .از
طرفــی یارانـهای کــه پیــش از ایــن بــرای محصــوالت لبنــی لحــاظ میشــد،
دیگــر وجــود نــدارد و شــیر و فــرآورده هــای آن در ســبد مصــرف روزانــه
هموطنــان بــه حاشــیه رانــده شــده اســت و بدیــن ترتیــب در آینــدهای
نزدیــک شــاهد اثــرات منفــی و جبــران ناپذیــر آن بــر ســامت مــردم
خواهیــم بــود.
Foodدر شــرایط فعلــی بهتریــن تصمیــم،
اقتصــادی
بــه اعتقــاد ایــن
فعــال Industry
Magazine
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اختصاص
مجــدد یارانــه
بــرای لبنیــات اســت.
ایــن امــر میتوانــد تــا
حــدی گرایــش مــردم بــه اســتفاده از
این محصوالت را افزایش دهد.
مدیرعام ــل ش ــرکت لبنی ــات ص ــا در بخ ــش دیگ ــری از س ــخنان خ ــود
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تولیدکننـــدگان فرآوردههـــای لبنـــی و دامـــداران
در ارتبـــاط مســـتقیم بـــا یکدیگـــر هســـتند ،خاطرنشـــان کـــرد :فعـــاالن
ای ــن صنع ــت ،زنجی ــرهوار ب ــه ه ــم متص ــل هس ــتند و تنگناه ــای هرک ــدام
بـــرای دیگـــری مشـــکلآفرین خواهـــد بـــود.
بـــر اســـاس اظهـــارات او تحریمهـــای مختلـــف خارجـــی و افزایـــش نـــرخ
ارز موجـــب شـــده نهادههایـــی همچـــون ذرت ،جـــو ،ســـویا و غیـــره کـــه
حی ــات دام ب ــه آن وابس ــته اس ــت ب ــا دش ــواری و در می ــزان مح ــدود در
اختی ــار دام ــداران ق ــرار گی ــرد و ب ــا وج ــود س ــعی دول ــت ب ــر تخصی ــص
ارز ۴۲۰۰تومان ــی ب ــه ای ــن بخ ــش ،همچن ــان افزای ــش هزینهه ــا در س ــایر
نهادهه ــا و مکمله ــا ادام ــه داش ــته باش ــد ک ــه در نتیج ــه تولیدکنن ــده،
شـــیرخام را بـــا بهـــای باالتـــر خریـــداری کـــرده و بـــه ناچـــار تولیـــدات
لبنـــی خـــود را بـــا قیمـــت بیشـــتر بـــه بـــازار عرضـــه میکنـــد.
نایـــب رئیـــس اتـــاق اراک در توضیـــح وضعیـــت صـــادرات لبنیـــات نیـــز
گفـــت :مقاصـــد صادراتـــی ایـــران کـــم نیســـت و کشـــورهایی ماننـــد
افغانســـتان ،عـــراق ،پاکســـتان و کشـــورهای CISمتقاضـــی تولیـــدات
ای ــران هس ــتند؛ ام ــا ب ــه دلی ــل مش ــکالتی ک ــه از ط ــرف سیس ــتم بان ــک
مرکـــزی بـــر تولیدکننـــده داخـــل تحمیـــل میشـــود ،آنگونـــه کـــه بایـــد
نمیتوانیـــم از ایـــن فرصـــت بهـــره ببریـــم.
امینـــی ادامـــه داد :ب ــه دلیـــل ضعـــف در سیس ــتم بانکـــی ،مبـــادالت بـــا
کش ــورها ب ــه ص ــورت ریال ــی انج ــام میش ــود و از طرف ــی ثب ــت س ــفارش
بـــه ســـختی صـــورت میگیـــرد یـــا حتـــی ناممکـــن اســـت؛ البتـــه ایـــن
چالـــش ،همـــه بخشهـــای صنعتـــی را فلـــج کـــرده اســـت.
ای ــن فع ــال اقتص ــادی ب ــا اب ــراز امی ــدواری از رف ــع تحریمه ــا ،خواس ــتار
احی ــای زمینهه ــای برق ــراری ارتب ــاط موث ــر ب ــا دیگ ــر کش ــورهای دنی ــا
ش ــد.
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بــه پــاس ســامت ،انــرژی،
زیبایــی و نیروبخشــی شــیر

 11خرداد روز جهانی شیر گرامی باد.
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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  ،Dویتامین  B2و  ، B12پتاسیم  ،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
 ،Dپتاسیم و ویتامین  B12رنج 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  ۸گرم پروتئین دارد
که برابر با  ۱واحد 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
مصرف مناسب شیر و محصوالت لبنی با افزایش

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
مختلفی که بر روی مصرف شیر در ورزشکاران
صورت گرفت مشاهده شده که مصرف شیر بالفاصله
پس از ورزش در کاهش آسیب های عضالنی ،ترمیم
بافت های عضالنی آسیب دیده ،افزایش قدرت
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  ،Dویتامین  ،Kفسفر 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  11خرداد 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.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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رئیس هیئت مدیره شرکت پگاه کرمان:

با تزریق یارانه به صنعت شیر،
می توان سرانه مصرف شیر را در کشور
نزدیک به نرم جهانی کرد
دکتــر شــهریار دبیریــان در گفتگــو بــا خبرنــگا صنعــت غــذا در
خصــوص روزجهانــی شــیر گفت:همانگونــه کــه مســتحضر هســتید 11
خــرداد از طــرف فائــو روز جهانــی شــیر نامگــذاری شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه میــزان ســرانه مصــرف شــیر در ایــران حــدودا
نصــف اســتاندارد جهانــی ؛ الزم اســت در خصــوص مصــرف شــیر و
فــرآورده هــای لبنــی فرهنــگ ســازی بشــود و یــک اجمــاع همگانــی
را مــی طلبــد.
ممکــن اســت قیمــت شــیر بــاال باشــد کــه ایــن موضــوع بایــد در
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.
دکتــر دبیریــان افــزود :اگــر شــیرمصرف نشــود ،شــاهد عــوارض
زیــادی خواهیــم بــود از جملــه بیمــاری پوکــی اســتخوان کــه در
کشــور مــا خصوصــا در خانــم هــای بــاالی  40ســال شــایع بــوده و
بــا توجــه بــه عــدم تحــرک و ورزش بیــن افــراد ایــن احتمــال آن نیــز
بیشــتر خواهــد بــود.
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  150الــی  160لیتــر اســت نزدیــک کنیــم.
ایــن در صورتــی اســت کــه بعضــی کشــورهای اروپایــی تــا  400لیتــر
هــم ســرانه مصــرف دارنــد.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت پــگاه کرمــان گفت:مــورد دیگــر
اینکــه بعضــی مواقــع اظهارنظرهــای غیرکارشناســانه و غیــر علمــی
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 ســامت مــورد بررســی قــرار بگیــرد و حتــی المقــدور بــرای
توصیــه هــای تغذیــه ای از متخصصیــن و اســاتید ایــن صنعــت بعنــوان
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میهمــان در برنامــه هــای زنــده تلویزیونــی اســتفاده شــود
ارائــه اطالعــات ناقــص دربــاره مصــرف شــیر باعــث نگرانــی مصــرف
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
و راضــی بــه تعطیلــی ایــن مراکــز نیســتیم ولــی وزارت بهداشــت
مــی توانــد بــه ایــن مراکــز آمــوزش بدهــد یــا شــیر ایــن مجموعــه
هــا از مراکــز معتبــر در اختیارشــان قــرار بگیــرد یــا آزمایشــگاه هــای
جهــت آزمایــش شــیر ورودی ایــن مراکــز تاســیس شــود ،و بطــور
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
کنــد .در لبنیــات ســنتی ایــن امکانــات آزمایشــگاهی وجــود نــدارد
و شــیر بــا هــر کیفیتــی تبدیــل بــه ماســت و دیگــر فــرآورده هــای
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 قبـــا اشـــاره شـــد،از طـــرف دیگـــر دولـــت هـــم
یارانـــه ای اختصـــاص دهـــد تـــا قیمـــت شـــیر و فـــرآورده هـــای
لبنـــی کاهـــش پیـــدا کنـــد تـــا مـــردم راحـــت ایـــن محصـــوالت را
مصـــرف کنـــد .تـــا مـــردم کمتـــر بیمـــار شـــوند و اینگونـــه هزینـــه
هـــای درمـــان هـــم کاهـــش پیـــدا مـــی کنـــد.
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مدیرکل دفتر محیطزیست 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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دکتــر علیرضــا رفیعــی پــور در گفتگــو بــا صنعــت غــذا در خصــوص
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
داشــت .و آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی و وزارت بهداشــت و دســتگاه
هــای متولــی در دســترس رســانه هــا و مــردم بــوده اســت.
اعتقــاد مــن ایــن اســت بــه موضوعــات دیگــری هــم رســیدگی بکینــم.
در بحــث دینــی چــه در قــرآن کریــم و چــه در احادیــث و روایــات دو
مائــده بــه عنــوان غــذای مهــم ذکــر مــی شــود کــه یکــی شــیر اســت و
دیگــری عســل.
رفیعــی پــور افــزود  :وقتــی  1400ســال پیــش اســام بــه ایــن موضــوع
پرداختــه اســت یعنــی شــیر دوای هــر دردی اســت و پیشــگیری کننــده
هــر نــوع مشــکل  ،امــراض جســمی و روحــی کــه ایــن غــذا و دوا بــا
هزینــه بســیار پائیــن توســط حاکمیــت مــی توانــد بــه جامعــه برســد.
رئیــس ســابق ســازمان دامپزشــکی کشــور ادامــه داد :بــه جــز دامــداری
هــای ســنتی کشــور کــه قدمتــی طوالنــی دارنــد و از رشــد مناســبی
برخــوردار بــوده و هســتند ،تولیــد شــیر و لبنیــات هــم در کشــور مــا
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
الگــو بــرداری کــرد و بســیاری از مســائل مرتبــط بــا حــوزه کاهــش
مصــرف شــیر و تبعــات آن را در کشــورمان بــه حداقــل برســانیم.
وی ادامــه داد :همیشــه گفتــه شــده اســت پیشــگیری بهتــر از درمــان
اســت .پیشــگیری هیــچ جایگزینــی نــدارد و بایــد مــورد توجــه و دقــت
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
بــودن آن بــرای تمــام مــردم و بــرای تمــام جغرافیــای کشــوری اعــم از
عشــایر و شــهری و مراکــز اســتان هــا تامیــن کــرد.
مدی ــرکل دفت ــر محیطزیس ــت و س ــامت غ ــذا وزارت جه ــاد کش ــاورزی
در ادامـــه گفـــت :نقـــش حکمرانـــی در امنیـــت غذایـــی بایـــد پررنـــگ
باش ــد .اس ــناد باالدس ــتی در ح ــوزه قان ــون گ ــذاری داری ــم ،آئی ــن نام ــه
و ش ــیوه نام ــه های ــی در ح ــوزه حکمران ــی در امنی ــت غذای ــی داری ــم و
مس ــئولیتی ک ــه حاکم ــان و مس ــئولین دارن ــد ک ــه بای ــد پررنگت ــر

دی ــده ش ــود.
رفیعــی پــور افــزود :بحــث مصــرف شــیر بــه عنــوان یــک گزینــه مهــم
در ســبد غذایــی جامعــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد .بــه عنــوان
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
خواهــد بــود.
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
تــر و کــم هزینــه تــر از ترویــج ،تبلیــغ و حتــی در اختیــار گذاشــتن
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.
اگــر رســانه هــا نیــز بــه ایــن
مباحــث بپردازنــد میتوانــد
بــه تصمیمــات مســئوالن
کشــورجهت حــوزه ســبد
غذایــی بــا اولویــت شــیر و
لبنیــات کمــک کنــد.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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گفتگوی ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا با

مهندس محمد عبدالهی ،
رئیس هیئت مدیره گروه فرآورده های غذایی سمیه

جناب مهندس لطفا خودتان را معرفی کنید
و بفرمایید از چه زمانی وارد صنعت غذا شدید؟
محمد عبد اللهی  ،از سال  1379به صورت تمام وقت
در حوزه صنایع غذایی مشغول به کار شدم .شرکت
سمیه از  ، 1359با 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
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از جمله انواع ترشیجات ،مربا ،شربت سکنجبین،
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.

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

کمی در خصوص شرکت پخش آیسان تو
ضیح دهید و آیا این شرکت منحصرا کالهای
گروه سمیه را توزیع می کند و یا با ساری
شرکت های تولیدی نیز همکاری دارد؟
از سال  1389پخش آیسان را با هدف فعالیت در
حوزه پخش و فروش محصوالت سمیه و سایر
برندهای مطرح بازار آغاز نمودیم .که به مرور با توجه
به ناهماهنگی بین پخش ها و تولید کنندگان و
نگاههای کوتاه مدت نسبت به هم تصمیم بر این شد
که زمان و انرژی مجموعه بیشتر صرف محصوالت
تولیدی گروه فرآورده های غذایی سمیه از جمله
برندهای سمیه ،ماتینا ،ندا و کشکام گردد.

نقش تحقیق و توسعه را در پیشرفت
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
تحقیق و توسعه و بازاریابی نقش بال پرواز برای
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  19چــه
تاثیــری در رونــد تولید،توزیــع و فــروش
صنایــع غذایــی بــه خصــوص فــرآورده های
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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 .مث ً
ال محصولی مثل کشک با توجه به ماهیت
آن و افزایش میزان مصرف آن در خانه با افزایش
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
شوداز جمله کشورهای کانادا،آمریکا،آلمان،استرالیا
،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.

رابطـه تولیدکننـدگان با فروشـگاههای
زنجیـره ای را چگونـه ارزیابـی مـی فرمائید؟
در خصوص فعالیت فروشگاههای زنجیره ای الزم
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
آش رشته که با مواد اولیه تمام ایرانی تهیه
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.
یکی از راهکارها در این حوزه می تواند سرمایه
گذاری در خصوص تاسیس رستورانهای ایرانی در
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
اثرگ ــذار باش ــد ک ــه ح ــرف جدی ــد و محص ــول

کمی در خصوص برند و محصول جدید
کشکامبرایخوانندگانمانبفرمائید
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
یــک میــان وعــده ســالم و مفیــد بــرای خانــواده
هــا و جوانــان صــورت گرفتــه اســت و امیدواریــم
از ایــن طریــق بــه ســامت جامعــه و ایجــاد حــس
خوشــایند نســبت بــه مصــرف کشــک در میــان
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
باشید ،از موفقیت ها جلوگیری کند ولی همیشه
از پدرم و سایر بزرگان حاضر در صنعت غذا درس
میگیرم .
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 ؟
ممنــون از اینکــه وقــت مــی گذاریــد و از صنعــت
غ ــذا حمای ــت م ــی کنی ــد ،واقع ــا نق ــش رس ــانه
هـــا در فعالیـــت اقتصـــادی تاثیـــر گـــذار اســـت و
ب ــه نوب ــه ی خ ــودم از ت ــاش و کوش ــش ش ــما و
همکارانتـــان تشـــکر مـــی کنـــم.
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چرا در حوزه صادرات نمی توانیم علی
رغم داشتن کیفیت باال از نظر قیمتی با رقبای
خارجی خود در بازار مشترک رقابت داشته
باشیم؟
یکی از دالیل این موصوع به حمایت دولت ها از
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
فعالیت های رقبا از طریق رقابت نامعقول قیمتی
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.

چه پیشنهاداتی برای تحقق شعار سال
دارید و اصوال موانع تولید را در چه می بینید؟
طی سالهای گذشته که شعارها مباحث حمایتی
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.

متمایـــزی جهـــت عرضـــه بـــه بـــازار وجـــود
داشـــته باشـــد.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

خرداد ماه 1400

شماره  32دوره جدید ()137

دبیرانجمنکارفرمایی
صنعت گوشت و
بسته بندی مواد پروتئینی کشور
در گفتگو با صنعت غذا:

بیش از  25000نفر در شرکتهای عضو انجمن اشتغال دارند /نخستین کنگره ملی
صنعتگوشتوموادپروتئینیباهدفارتباطبیشتردولت،صنعتودانشگاهبرگزار
می شود /دولت برای تامین مرغ باید برنامه دوساله داشته باشد /دولت میتواند با
نزدیک کردن زنجیره ها با همدیگر عرضه و تقاضا را برابر کند.
دکتر مسعود رسولی  ،فارغ التحصیل رشته دامپزشکی
می باشد ،ایشان بعنوان دامپزشک بعنوان در صنعت
گوشت و مواد غذایی با منشا دامی فعالیت دارد،
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  90شرکت
در زمینه تولید و بسته بندی گوشت و مواد خامی
عضو این انجمن هستند که بالغ بر  25000نفر 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  90شرکت بیش
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از  7000شعبه 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  25000تومان 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  25000کارگر 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  300گرم گوشت
یا مرغ نیاز دارد .گذشته از آن اسیدهای آمینه ضروری
تنها از گوشت و مرغ تهیه می شود .
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برگزاری نخستین کنگره ملی صنعت گوشت و
موادپروتئینی
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

دولت برای تامین مرغ باید برنامه دوساله داشته
باشد
برگزاری نخستین کنگره ملی صنعت گوشت و مواد

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 .
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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.
رسولی در خصوص مسائل محیط زیستی گفت:
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
زیست آسیب می رساند و یا از این ضایعات سوء
استفاده می شود.
ولی با توجه به وظیفه ای که داریم باید از آسیب
به محیط زیست جلوگیری کنیم ،این موضوع در
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،ازلحاظاقتصادی،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.

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
صنعتگران و دانشگاهیان در خصوص قوانین و
بخشنامه های مرتبط آگاه می سازیم.
وی ادامه داد :این برنامه ریزی صورت گرفته که
سمپوزیوم های مختلف داشته باشیم مخصوصا در
خصوص بیماری کووید ، 19برای 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.
رسولی افزود :استفاده از ماسک و دستکش و
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.
عالوه بر نظارت در مراحل تولیدی ،در مراحل
توزیعی هم ترتیبی اتخاذ شده که مصرف کننده بتواند
محصوالت بسته بندی را به صورت اینترنتی خریداری
و درب منزل دریافت کنند

پروتئینی در خصوص نوسانات قیمت گفت  :بخش
کشاورزی به سیاست های دولت وابسته است  ،در
کل جهان کشاورزی مورد حمایت دولت باید قرار
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
را تامین کند  .برای همین دولت می بایست در
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.
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مدیرعامل گروه تروند زعفران عنوان کرد:

لزوماصالحقوانین
بازدارنده تولید

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
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
ســال هــا بــا موضــوع اقتصــادی از ســوی
مقــام معظــم رهبــری اهمیــت ویــژه تولیــد
را مــی رســاند کــه ایــن وظیفــه مســئوالن و
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
در اجرای قوانین و مقررات تمام استان ها را به
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
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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.

اقتضـای اسـتان هـای محـروم وضـع شـود.
وی بیان کرد :در حال حاضر نرخ مالیات در
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
بیرجند بیان کرد :این نابرابری ها باعث کاهش
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
بانکی برای تولید کننده استان های برخوردار
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.
وی بیان کرد :پشتیبانی از واحدهای مستقر در
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.
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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
* انتخاب وزیرانی بدون گرایش های سیاسی و
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
های دروغ ،برنامه های دروغ و گزارشات دروغ در
همه ارکان اجرایی و نهادهای تصمیم گیری در سطح
وزیران و مدیران و معاونین جهت شفاف بودن مسیر
حرکت و راست آزمایی مسئولین
* تدوین و توسعه فرهنگ خادم بودن در ارکان
اقتصادی کشور برای مولدین چه در بخش های
دولتی و چه در بخش خصوصی در کلیه امور و نه
توهم ریاست خواهی و فرماندهی یکسویه در نظام
کار و تولید
* رفع موانع بازدارنده کاالهای صادراتی و سرعت

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:
موانع تولید را می توان با ملحوظ داشتن موارد
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
از ارکان فرایند تولید می باشد مدیریت است که
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
شفاف نگردد یعنی قوانین حمایتی چون منابع
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.
پس آنچه که می تواند ما را در مسیر حرکت به
سوی هدف حمایت نماید نخست درست عمل
کردن مسئولین در مصدر امورشان می باشد که باید
پاسخگوباشند.
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
که گذشت توفیق رسیدن به شعار آن سال را به
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.
* بخش واردات باید دگرگون شود و اجازه ورود
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.
مهندسسیدجمشیدمیرسلیمی
مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (نینا)
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نایب رئیس هیئت مدیره
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:

امید آفرینی در جامعه
و نشان دادن ظرفیتهای کشور
در عرصه تولیدمورد توجه
رسانه ها قرار گیرد
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع
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
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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
میگردد به قدرت اقتصادی و رشد اقتصادی یک
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
افزایش میزان عرضه کاالها که در پی آن قیمت
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
منابع نیاز در زمینه های مختلف افزایش یافته و
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:
-۱استفاده 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 .
-۲افزایش مشارکت نیروی کار  ،زمانی که تعداد افراد
حاضر در فرایند تولید کاال و خدمات بیشتر باشد
رشد اقتصادی افزایش می یابد.
-۳بکارگیری 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.
-۴یافتن مواد اولیه جدید  ،برای تولید کاالها و
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.
-۵افزایش 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 .
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شخصیت صنعتغـذای
ســـال 99
همان طور که خوانندگان محترم ماهنامه صنعت
غذا مستحضر هستند امسال نیز مانند سال
گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید.
این شخصیت نمونه حسین مصطفیزاده،
مدیر هلدینگ بیژن می باشد.
نظرات تنی چند از اهالی صنعت غذا درباره
ایشان را میخوانیم:
عبداهلل قدوسی
مدیرعامل شرکت پگاه
شخصیت صنعت غذای
سال 98

غالمعلی سلیمانی
مرتضیسلطانی
فردین عالیزاد
احمد فتح الهی
احمد صادقیان
مهدی کریمی تفرشی
شرکت کاله
شرکت سن ایچ
شرکت سبزی ایران
شرکت تک ماکارون
شرکت گلها
شرکت زر ماکارون
شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای
سال 89
سال 90
سال 91
سال 92
سال 93
سال 94
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علی شریعتی مقدم
بزرگمهر دادگر
صمد رسولوی بنیس
شرکت نوین زعفران
مدیرعامل شرکت درنا شرکت دوشه آمل
شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای شخصیت صنعت غذای
سال 95
سال 96
سال 97

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

دکتر مهدی کریمی تفرشی  ،رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها :
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.
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اخبـارشرکتـــهـای

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

ریاست سازمان ملی استاندارد:استانداردهای درونی پگاه،
فراتر از استانداردهای ملی است
شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) عامل به استاندارد و از شرکتهای پیشرو کشور است.
بهگزارشکارآفرینیوصنعتغذا،روابطواموربینالمللشرکتصنایعشیرایران(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 پیادهسازی استاندارد و مباحث کیفی
جزوشرکتهایمطلوبکشوراستکهساختاریافتهعملمیکند.
وی ادامه داد :پگاه از معدود شرکتهای ایرانی است که استانداردهای داخلی تدوین شده
دارد که سختگیرانه و از استانداردهای ملی نیز سخت گیرانه است.
او با اشاره به این نکته که تدوین استاندارد داخلی پگاه سختگیرانهتر از استاندارهای ملی
است ،تصریح کرد :توجه و تعهد جدی به امر کیفیت موجب شد ،تا پگاه اولین دریافت
کنندهنشانحاللدرصنعتلبنیاتکشورباشد.
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.
عبدالهقدوسیمدیرعاملصنایعشیرایراننیزبااشارهبهتاریخچه ۶۷سالهپگاه،تصریحکرد:اینشرکتبا ۳۰شرکتتابعهو ۱۰هزارهمکار،سیوپنجمینشرکتلبنیدردنیاست
و ۳۵درصد از سهم بازار داخلی را به خود اختصاص داده است.
او افزود :پگاه در سال ۸۴،۹۹هزار تن محصول را به ۱۸کشور از جمله روسیه که مجوزهای بسیار سختگیرانه دارد ،صادر کرده و نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا کرده است و صادرات
 ۱۱۰هزار تن محصول هدف پیشرو در سال جاری است.
قدوسی تاکید کرد :دریافت ۲۰استاندارد بین المللی و کمک به تدوین ۱۰۰استاندارد داخلی بیانگر توجه ویژه این شرکت به بحث کیفیت است ،که خود را حامی و همراه همکاران
یداند.
در سازمان ملی استاندارد ایران م 
او افزود :توجه به ارتقاء و استمرار کیفیت در الویت اصلی این شرکت است و کسب عناوین متعدد استانداردهای نمونه ملی و استانی توسط شرکتهای گروه ،نشانگر این موضوع مهم
ت وهم اکنون شرکت صنایع شیر ایران این افتخار را دارد که اغلب آزمایشگاه درشرکتهای گروه ،آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد است.
اس 
شهریاردبیریانمدیرتضمینکیفیتصنایعشیرایراننیزگزارشدستاوردهایحوزهکیفیتراارائهوبرتوسعهتعامالتفیمابینتاکیدکرد.
گفتنی است ،بازدید از باغ موزه صنعت شیر ،خطوط تولید و آزمایشگاههای شرکت پگاه تهران همراه با توضیحات سید جعفر میر مدیرعامل شرکت نیز از برنامههای این بازدید بود.
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وزیرصنعت معدن و تجارت  :مرتضی سلطانی
از بزرگان صنعتی کشور و از مجاهدین
اقتصادی است

ش ــود و هم ــه ظرفی ــت ه ــا در ای ــن خص ــوص فع ــال ش ــوند.
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 غـــات و صنایـــع
تبدیل ــی ب ــوده ک ــه تولی ــد داخل ــی نداش ــته و کش ــور م ــا را از واردات در
ایـــن حـــوزه بینیـــاز میکنـــد.
ســـلطانی بـــه توانمنـــدی جوانـــان کشـــور اشـــاره کـــرد و گفـــت  :بایـــد
ب ــه جوان ــان ب ــاور داش ــته باش ــیم و تفوی ــض اختی ــار کنی ــم ت ــا ام ــروز
شـــاهد بالندگـــی و شـــکوفایی صنعـــت در جهـــات مختلـــف باشـــیم
توانمنـــدی جوانـــان ســـر زمیـــن مـــا بـــی نظیـــر اســـت  ،ایـــن را دنیـــا
اعت ــراف ک ــرده مدیران ــی ک ــه در ای ــن س ــالها تحری ــم را از تهدی ــد ب ــه
فرصـــت تبدیـــل کـــرده انـــد ایـــن دســـتاورد بزرگـــی اســـت . .از جملـــه
لیزیـــن کـــه مهمتریـــن دغدغـــه در حـــوزه کشـــاورزی بـــود و از خـــارج
وارد م ــی ش ــد ول ــی بچ ــه ه ــای دان ــش بنی ــان زر توانس ــتند تم ــام ای ــن
دغدغـــه هـــا را مرتفـــع نماینـــد و توانســـتیم در بحـــران کرونـــا بخـــش
اعظ ــم م ــواد اولی ــه تولی ــد ال ــکل را در همی ــن مجموع ــه عرض ــه کنی ــم .
وی تصری ــح ک ــرد :م ــا مش ــکل بیرون ــی نداری ــم ،مش ــکل م ــا بروکراس ــی
داخل ــی اس ــت ک ــه بای ــد ح ــل و فص ــل گ ــردد.
ســـلطانی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه زمـــان گرانتـــر از منابـــع اســـت افـــزود
 :مـــن از زیـــر نقطـــه فقـــر آمـــدم فرزنـــد مطلـــق فقـــر هســـتم همـــه
بیوگرافـــی مـــرا خـــوب مـــی دانند.مـــا بایـــد زمـــان را در نظـــر داشـــته
باشـــیم فرصـــت را از دســـت ندهیـــم ایـــن مـــگا پـــروژه هـــا لکوموتیـــو
هـــای توســـعه کشـــور هســـتند .
بنیانگ ــذار گ ــروه صنعت ــی و پژوهش ــی زر ب ــا اش ــاره ب ــه تاکی ــدات مق ــام
معظـــم رهبـــری در ســـالهای اخیـــر بـــر مســـئله تولیـــد ،تاکیـــد کـــرد:
مـــی توانیـــم در حـــوزه تولیـــد و صنعـــت بـــا تکیـــه بـــر متخصصـــان و
جوان ــان توانمن ــد داخل ــی فخ ــر دنی ــا باش ــیم ،بای ــد ای ــن ب ــاور و ن ــگاه
را در خـــود ایجـــاد کنیـــم.
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درگام دوم اجـــرای طـــرح« اقتصـــاد مقاومتـــی
بـــا شـــرکت هـــای برتـــر» گـــروه صنعتـــی و
پژوهشـــی زر تفاهـــم نامـــهای را بـــا ســـرمایه
گ ــذاری ب ــه ارزش ۲میلی ــارد دالر ب ــرای اج ــرای
۱۸ط ــرح در ح ــوزه صنای ــع تبدیل ــی غذای ــی ب ــا
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
طـــرح اقتصـــاد مقاومتـــی بـــا شـــرکت هـــای برتـــر  ۳۰۰هـــزار میلیـــارد
تومـــان تفاهـــم نامـــه ســـرمایه گـــذاری میـــان وزارت صمـــت و پنـــج
شـــرکت گـــروه صنعتـــی زر ،شـــرکتهای ملـــی صنایـــع مـــس ایـــران،
ش ــرکت معدن ــی و صنعت ــی گلگه ــر ،ش ــرکت ای ــران رادیات ــور و ش ــرکت
س ــنگ آه ــن گه ــر زمی ــن در  ۱۰۱موض ــوع و ط ــرح ب ــا ه ــدف توس ــعه
ســـرمایه گـــذاری و اســـتفاده از تـــوان شـــرکت هـــا بـــه امضـــا رســـید.
رزم حس ــینی در آیی ــن امض ــای تفاهمنام ــه توس ــعه س ــرمایه گ ــذاری
اقتص ــاد مقاومت ــی ب ــا ش ــرکت ه ــای برت ــر گف ــت :کش ــور را بای ــد ش ــرکت
ه ــای ب ــزررگ و برت ــر بس ــازند .ای ــن ش ــرکت ه ــا ع ــاوه ب ــر پش ــتیبانی
از شـــرکت هـــای کوچـــک و متوســـط توســـعه متـــوازن در کشـــور بـــه
وج ــود م ــی آورن ــد.
رزم حس ــینی از مرتض ــی س ــلطانی ب ــه عن ــوان ی ــک مجاه ــد اقتص ــادی
ن ــام ب ــرد و گف ــت امث ــال س ــلطانی ه ــا ک ــه از ی ــک ش ــرکت خصوص ــی
دومیلی ــارد دالر ،مع ــادل ش ــرکت مل ــی م ــس دولت ــی ای ــران م ــی خواه ــد
س ــرمایه گ ــذاری کن ــد بسیارارزش ــمند اس ــت  .رس ــالت و وظیف ــه ص ــدا
و ســـیما و اصحـــاب رســـانه هـــا ایـــن اســـت کـــه شـــخصیت ایشـــان را
ب ــه جوانه ــا معرف ــی کن ــد .آنه ــا بای ــد در تلویزی ــون کالس درس برگ ــزار
کنن ــد و امی ــد و ت ــاش را ب ــه جوان ــان و س ــرمایه ه ــای اجتماع ــی م ــا
آم ــوزش دهن ــد .
وی در ادامـــه گفـــت :مـــا در ایـــن چهـــل ســـال بـــه بـــزرگان صنعـــت
ای ــران  ،ب ــه مجاهدی ــن اقتص ــادی ب ــی مه ــری کردی ــم و ف ــرار س ــرمایه
را بوج ــود آوردی ــم و ام ــروز ش ــاهد کاه ــش س ــرمایه گ ــذاری در کش ــور
ش ــدیم .
وی همچنی ــن تصری ــح ک ــرد بای ــد موض ــوع توس ــعه س ــرمایه گ ــذاری در
بخ ــش تولی ــد ب ــه عن ــوان مهمتری ــن راهب ــرد اقتص ــادی ای ــران تبدی ــل
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امام جمعه کاشان در بازدید از شرکت باریج
اسانس :مردم با خرید کاالهای ایرانی به
تولید محصوالت داخلی رونق بخشند

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 آیتاهلل عباسعلی سلیمانی در بازدید از این
شرکت ،تولید را از جمله ضرورتهای 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 نامگذاریهای سال در بیش از یک دهه گذشته از سوی رهبر معظم انقالب ،اظهار داشت :در این نامگذاریها تاکید معظمله بر توان و تولید داخلی و ایجاد
اشتغال در کشور بوده است.
امام جمعه کاشان نامگذاری امسال با عنوان «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» توسط رهبر فرزانه انقالب را تدبیری هوشمندانه بیان کرد و گفت :این مهم نشانگر دغدغه
و نگاه آسیبشناسانه 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 میتوانیم» 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 نمیماند و اگر میخواهیم مشکل اشتغال
در کشور برطرف شود باید نیروی کارآمد ،متعهد ،مجرب و با انگیزه تربیت شوند تا در عرصه تولید نقش آفرینی کنند.
آیتاهلل 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.
آیتاهلل سلیمانی با ابراز خرسندی از جایگاه شرکت باریج اسانس در داخل و خارج از کشور  ،یادآورشد :به برکت انقالب اسالمی ،ایران بدون هیچ واهمهای به سمت
ش مضاعف برای برطرف کردن مشکالت و موانع تولید در کشور است.
پیشرفت و توسعه در جهان گام برمیدارد که البته این مهم نیازمند همت و تال 
ایشان با گرامیداشت یاد و خاطره مهندس حسین حجازی ،حسن نیت مرحوم حجازی و میراثداری 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 شرکتهای 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 میکند 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  ۱۳۸۶بوده است هم اکنون نیز مرکز
تحقیقات این شرکت پروژههای بالینی زیادی را در سطح کشور انجام میدهد.
ایشان اظهار داشتند« :کشت و صنعت گلکاران» ،نخستین شرکت زیر مجموعه داروسازی باریج اسانس در سال  ۱۳۶۴کارش را با کشت گیاهان دارویی ،روغنکشی،
اسانسگیری و تهیه پودرگیاه آغاز کرد.
مهندس حجازی توضیح دادند :با افزایش تحریمها برخی شرکتهای تولید کننده گیاهان دارویی ،مواد اولیه را از شرکت داروسازی باریج اسانس تهیه میکنند.
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افتتاح خطوط جدید و توسعه ای مهیا
پروتئین توسط وزیر صمت

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.
وزیرصنعت ،معدنو تجارتدر شرکت مهیاپروتئین (شهرکصنعتیخوارزمی)
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 رزمحسینی 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 زنجیرهای 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 بستهبندی 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 بستهبندی
و قیمت مصوب به بازار عرضه می کند.
این کارخانه در زمینه تولید ،فرآوری و بسته بندی محصوالت پروتئینی فعالیت دارد
و ظرفیت تولید  ۱۱۳هزار تن انواع گوشت مرغ ،گوسفند ،گوساله ،ماهی ،همبرگر،
سوسیس و کالباس و ناگت را دارد.
این واحد تولیدی در زمینی به مساحت  ۱۶هزار و  ۸۰۰متر مربع و با زیربنای ۲۲
هزار و  ۹۰۹متر مربع در شهرک صنعتی خوارزمی پاکدشت واقع است و برای حدود
یک هزار و  ۴۰۰نفر شغل به وجود آورده است.

مجتمع صنایع غذایی مهیا پروتئین تهران فعالیت خود را در سال  ۱۳۸۱در زمینه
تامین ،تولید ،بسته بندی و توزیع مواد پروتئینی آغاز کرد و در سال  ۱۳۹۹با تکمیل و
راهاندازی 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  ۱۳۹۹بوده است و میزان سرمایه گذاری آن
۱۱۳۴میلیارد تومان بوده است.
زیرساختهای واگذار شده به این مجتمع صنعتی پروتئنی از سوی شهرک صنعتی
خوارزمی(استان تهران) برق ۹/۳مگاوات ،آب ۴۴مترمکعب در شبانه روز ،گاز ۴۸۶
مترمکعب در شبانه روز و ظرفیت تصفیه خانه آن۴۰۰مترمکعب در شبانه روز است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت پس از افتتاح این خط توسعهای ،از بخشهای مختلف
این کارخانه بازدید و در جریان ظرفیتهای 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.
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پرمیت ،محصول جدید لبنیات کالبر روانه بازار شد

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 حداقل ٪۶۵الکتوز 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.
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آرگون صنعت سپاهان به جمع
شرکتهای دانشبنیان پیوست

شـــرکت آرگـــون صنعـــت ســـپاهان از اعضـــای انجمـــن ماشینســـازان
صنایـــع غذایـــی ایـــران بـــه جمـــع شـــرکتهای دانشبنیـــان پیوســـت.
ب ــه گ ــزارش کارآفرین ــی و صنع ــت غ ــذا ،گ ــروه صنعت ــی آرگ ــون صنع ــت
در ســـال  ۱۳۷۴فعالیـــت خـــود را بـــا هـــدف طراحـــی و ســـاخت انـــواع
مخـــازن اســـتنلس اســـتیل مـــورد نیـــاز در صنایـــع غذایـــی ،لبنیـــات،
نوش ــیدنی و همچنی ــن مخ ــازن حم ــل ش ــیر ،م ــواد ش ــیمیایی ،گـلوکـ ــز،
روغنـــهای خـــوراکی و غـــیره در اســتان اصفهــان آغــــاز نمــود .از جملــه
تولی ــدات ای ــن ش ــرکت میت ــوان ب ــه مخ ــازن پروس ــس (س ــه ج ــداره)،
مخــازن تحــت فشــار ،مخــازن ســیلو در انــواع یــک جــداره و دو جــداره،
مخ ــازن حم ــل در ان ــواع ی ــک ج ــداره و دو ج ــداره ،مخ ــزن اس ــپتیک،
دســـتگاه ذوب کـــره ،دســـتگاه میکـــس پخـــت جهـــت تولیـــد پنیـــر
پروس ــس و… ،دس ــتگاه وت پنی ــر ( ،)cheese 8Vatط ــرح اس ــتفان،
دس ــتگاه “میک ــس پ ــودر” ،ط ــرح گل ــس ،آی ــس بان ــک س ــیلو ،دس ــتگاه
“ذوب ک ــن ک ــره” اش ــاره ک ــرد.
بـــا تاییـــد معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری دو ســـاخته
شـــرکت آرگـــون صنعـــت ســـپاهان بـــه عنـــوان محصـــول دانشبنیـــان
تاییـــد شـــد.
بنـــا بـــر تاییـــد ارزیابـــان دانشبنیـــان ،دســـتگاه تولیـــد میکـــس پخـــت
و دس ــتگاه مخ ــزن هم ــزن ب ــرای مایع ــات پاراویس ــکوز و غی ــر نیوتون ــی
ش ــرکت آرگ ــون صنع ــت س ــپاهان ب ــه عن ــوان محص ــوالت دانشبنی ــان
تش ــخیص داده ش ــده اس ــت .همچنی ــن س ــایر محص ــوالت ای ــن ش ــرکت
نی ــز ب ــه عن ــوان محصوالت ــی ب ــا طراح ــی وی ــژه ای ــن ش ــرکت شناس ــایی
ش ــدند.
مخزن همزن برای مایعات پاراویسکوز و غیر نیوتونی
ایـــن دســـتگاه همـــزن خـــاص بـــه نـــام فراگرانـــروی (ویســـکوهمزن)
اســـت کـــه عملیـــات مهـــم اختـــاط را در بســـیاری از صنایـــع بـــر
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عهـــده دارد .ویســـکوزیتههای باالتـــر از  ۳۰۰۰تـــا
 ۱۰۰۰۰بخوبـــی در ایـــن دســـتگاه ترکیـــب یـــا
مخلـــوط میشـــوند .امخـــازن همـــزن شـــرکت
آرگ ــون صنع ــت توانس ــته نی ــاز صنای ــع مختل ــف در
زمین ــه اخت ــاط و بدس ــت آوردن محصول ــی کام ــا
یکنواخ ــت (هموژنای ــز) ب ــا ص ــرف ان ــرژی بهین ــه و زم ــان کمت ــر را رف ــع
کن ــد .طراح ــی صحی ــح هم ــزن نق ــش موث ــری در کاه ــش هزینهه ــای
تولی ــد و رس ــیدن ب ــه ی ــک محص ــول یکنواخ ــت و ب ــا کیفی ــت مطل ــوب
دارد.
میکس پخت
میک ــس پخ ــت دس ــتگاهی اس ــت کارآم ــد و ترکیب ــی از چن ــد مرحل ــه
فرآین ــد در ی ــک دس ــتگاه اس ــت.
ایـــن مراحـــل شـــامل خـــرد کـــردن ،مخلـــوط کـــردن ،همگـــن کـــردن،
حـــرارت دادن و خنـــک کـــردن مـــی باشـــد و بـــرای محصوالتـــی کـــه
نی ــاز ب ــه کیفیت ــی همگ ــن دارن ــد در صنای ــع مختل ــف ک ــه اه ــم آنه ــا
صنایـــع غذایـــی  ،شـــیمیایی  ،دارویـــی و بهداشـــتی میباشـــد اســـتفاده
میشـــود.
ایـــن دســـتگاه متشـــکل از چنـــد ســـامانه از جملـــه همـــزن پیشـــرفته،
ســـامانه پخـــت مســـتقیم بـــا بهرهگیـــری از خـــط بخـــار خشـــک و
س ــامانه پخ ــت غی ــر مس ــتقیم ب ــا اس ــتفاده از ژاک ــت حرارت ــی ،س ــامانه
کنتـــرل فشـــار و اتوماســـیون نیمـــه اتوماتیـــک مـــی باشـــد.
اپراتـــور بـــا اســـتفاده از ســـامانه اتوماســـیون نیمـــه اتوماتیـــکPLC
قـــادر بـــه کنتـــرل متغیرهایـــی همچـــون دمـــای محصـــول و فشـــار
مخـــزن و ســـرعت همـــزن میباشـــد کـــه بـــا اســـتفاده از آن میتوانـــد
فرموالس ــیون م ــورد نظ ــر خ ــود را ب ــا دق ــت قاب ــل قب ــول اج ــرا کن ــد.
همچنی ــن در میک ــس پخ ــت ب ــا اس ــتفاده از باالب ــر م ــواد اولی ــه و درب
ورود مـــواد اتوماتیـــک تـــا حـــد امـــکان از دخالـــت دســـت در پروســـه
تولی ــد جلوگی ــری ش ــده اس ــت ت ــا محص ــول از نظ ــر بهداش ــتی نهای ــت
حـــد اســـتاندارد را رعایـــت کنـــد.
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شیر کم چرب شه وین محصولی از
شرکت شروین مهاباد
اهمیت شیر و لبنیات از دیدگاه تغذیه در درجه اول به کلسیم این گروه
از مواد غذایی و در مرحله بعدبه پروتئین و برخی از ویتامین های گروه B
به ویژه  B2یا 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
 200میلی 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
توصیههایی است که متخصصان به مردم میکنند ،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.
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زعفران سحرخیز موفق به اخذ گواهی
قدمت یونسکو شد
گروهکشاورزیصنعتیسحرخیزکهنامیشناختهشدهوازمعتبرترینبرندهای
زعفران کشور است موفق به کسب گواهی قدمت و ثبت در خاطرات جمعی از
کمیسیون ملی یونسکو ایران شد.
سحرخیز از سال  ۱۳۱۱به همت مرحوم حاج محمد سحرخیز بنیان گذاشته
شدودرسالهایابتداییبهشکلمجموعهفروشگاههایاختصاصیفعالیتنمود.
در سالهای بعد سحرخیز با گسترش فعالیتهایش در راستای ارائه محصوالت با
کیفیت و اصل احترام به مشتری ،مزرعههای کشت و پرورش زعفران را راهاندازی
کرد .سپس کارخانههای فرآوری محصوالت متنوع پایه گذاری شد و تولید و
بستهبندی بیش از  ۱۲گروه محصولی مختلف و صادرات و فروش در جایجای
دنیا از افتخاراتی است که باعث شده سحرخیز فاصله معناداری از رقبای خود
داشته باشد .در واقع تمام چرخهی تولید تا توزیع در مجموعه سحرخیز انجام
میشود و آنها محصوالتی شامل زعفران ،نبات ،زرشک ،خشکبار ،ادویه ،عرقیات،
چای و دمنوش و بستههای هدایای ویژه را در سبد محصولی خود عرضه میکنند.
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رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی:

مقررات پیچیده دولتی
صرف ًا متوجه واحدهای تولیدی است

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.
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
آن گماردن یک استانداردر ریاست یک سازمان
تحقیقاتی همچون سازمان ملی استاندارد ایران می
باشد.
این کارآفرین صنعت غذای کشور افزود :ریاست
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.
ما از این دست مسئولیت سپاری متاسفانه در
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
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به شرایط آن را داشتند،در سالهای اوائل انقالب
حرکتها در جهت پیشرفت بود زیرا در انتخاب
مسئول به سوابق علمی و فنی افراد توجه میشد و
روابط در جامعه حاکم نبود.
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس استا ادامه
داد :متاسفانه گسترش روابط و بی توجهی به
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.
وی افزود  :همین مدیران ما سازمان استاندارد
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. در جهــت توســعه و توانمنــد ســازی برنامــهریــزی میکننــد
 برنامه های حمایتی خود را از طریق اعطایتسهیالت مالی ومعنوی اعالم می نمایند.
 انواع کمکهای مقرراتی و مالی و امکاناتی را دربرنامه های توسعه و پیشرفت قرار می دهند.
 با ایجاد مراکز پژوهشی و فراهم نمودن بسترتحقیق و توسعه ،نتایج سرمایه گذاری در این بخش
را به کارآفرینان واگذار مینمایند.
 انواع حمایتهای قانونی و حقوقی را برای ایجادفعالیتهای اقتصادی را فراهم نموده و تمامی موانع

انرا از سر را بر می دارند
 بانکها را وادار می نمایند که بدنبال کارآفرینانبروند و باحداکثر توان با حداقل سود بیشترین
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 نمودهو حتی نیازهای خود را از طریق کارآفرینان داخلی
تامین می نمایند
و……..
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی افزودنی های
صنایع غذایی افزود  :شاهدیم که ترکیه عقب
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
میلیارد دالر برساند ،در حالی که ما وجود یک
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
حمایت از تولید تیشه به ریشه تولید می زنیم.
کارآفرین را بجای پرداختن به تولید به کارمند بی
جیره و مواجب سازمان امور مالیاتی تبدیل میکنیم و
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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.
جهانگیری اظهار کرد :علیرغم شکست سیاست
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
فعاالن اقتصادی گذاشته و منابع آنها را که می
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 صرف ًا متوجه واحدهای
تولیدی است
در حالی که سرمایه های ما بر روی زمین مانده
صدور پروانه ها برای فعالیت سالها بطول می
انجامد،مقررات پیچیده دولتی صرفاً متوجه
واحدهای تولیدی است و سایر بخشها در این
زمینه ها آزاد هستند .بطور مثال در کشور در نقاط
مختلف ساختمانهای ۵و  ١٠طبقه ساخته میشوند.
که اکثر انها فاقد تاسیسات تصفیه پس آبهای انسانی
و غیر انسانی بوده و برای دفع از چاههای جذبی
استفاده میکنندو در این حالت سازمان حفاظت

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
زیست و راهنمایی و کمک به واحدهای تولیدی
برای کاهش آالیندگی ها می باشد نه توسل به
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.

رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد:

تایید صالحیت مراجع صدور گواهی ،تسهیل فرآیند
تجارت ،واگذاری برخی از امور به بخش خصوصی،
ایجاد آزمایشگاههای تخصصی مرجع ،تسهیل
استاندارد برای تولیدکنندگان داخلی و مرجعیت
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
و دارو افزود :در جریان تفاهم های صورت گرفته،
مقرر شد ،نتایج آزمون آزمایشگاههای هر دو سازمان
که گواهی استاندارد  ۱۷۰۲۵را از مرکز ملی تایید
صالحیت ایران دریافت کرده باشند مورد قبول ما نیز
می باشد.
شریعتی  ،تنوع تولید ،بهره گیری از تکنولوژی و
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  ۳۵میلیـارد دالر،
سـهم  ۱۸درصـدی از صـادرات غیرنفتـی را به خود
اختصـاص داده اسـت و  ۳۳درصد از اسـتانداردهای
ملـی کـه اجـرای آن اجبـاری اسـت به صنعـت غذا
مرتبط می باشـد.
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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
نمونه ،تعیین نرخ کیفیت ،قیمت گذاری براساس
کیفیت  ،رفع موازی کاری  ،استانداردسازی مواد خام،

تسهیلفرآیندبازرسی  ونمونهبرداری
در صنایع غذایی کشور
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جمالرازقیجهرمی:

خبـر

ماموریت دولت آینده رفع موانع تولید باشد
نه دخالت در بازار

س اتاق شیراز اصالح نظام بانکی کشور
بهگفته رئی 
سالهاست مورد تاکید قرار گرفته؛ اما تاکنون اقدام
موثری صورت نگرفته و دولت آینده باید در این
زمینه کاری اساسی انجام دهد.
بایدها و نبایدهای رئیسجمهور آینده برای اقتصاد
کشور چیست؟ جمال رازقیجهرمی ،رئیس اتاق
شیراز میگوید :پاسخ به این سوال سخت ممتنع
است؛ سخت است چون مطالبات زیادی از سالهای
قبل پیشروی ماست؛ آسان است چون سالهاست
که فعاالن اقتصادی خواسته خود را فریاد میزنند.
رازقیجهرمیمیگوید:برایپاسخبهاینسوالمیتوانیم
مورد بهمورد مشکالت فعاالن اقتصادی را بررسی کنیم؛
بوکار برای
بهعنوان مثال مهمترین موانع فضای کس 
صنعتگران در سال گذشته چه بوده است؟
مدیرعامل صنایع غذایی ب.آ ادامه میدهد :اقتصاد
کشور سالهای متمادی است از مشکالت ساختاری
رنج میبرد .انواع تحریمهای بینالمللی مسیر حرکت
تولید و رشد اقتصادی را ناهموار کرده و شیوع

بیماری کووید ۱۹-بر چالشها و تهدیدهای بخش
تولید افزوده است .از این وضعیت همه بخشهای
اقتصادی لطمه دیده ولی بخش صنعت بیش از سایر
بخشها تحت تاثیر این چالشها قرار گرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه میدهد:سال
گذشته سختترین فشارها از سوی آمریکا اعمال
شد و اقتصاد کشور را زمینگیر کرد .صنایع بهدلیل
تحریمهای بانکی و بیمهای قادر به تامین مواد اولیه و
واسطهای خود از مسیر درست و معمول نبودند و در
نتیجه افزایش هزینه سربار منجر به باال رفتن قیمت
تمامشده کاالها شد .نرخ تورم که بهدلیل مسائل
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 تحریمها و تعامل با دنیا و اقتصادهای جهانی
تاکید شود.
او ادامه میدهد :یکی از چالشهای مهم بخش صنعت
کمبود سرمایهگذاری است .بر اساس آمار موجود ،تا
سال  ،۱۳۹۶رشد موجودی سرمایه خالص در دهه
 ۹۰خورشیدی همواره منفی بوده است .عوامل
متعددی باعث شده تا بازدهی سرمایهگذاری پایین
باشد که از جمله مهمترین آنها میتوان به گران بودن
تسهیالت و رشد نرخ ارز اشاره کرد .باید اعتماد به
فضای اقتصادی و سرمایهگذاری کشور بازگردد.

س اتاق شیراز تامین نقدینگی چالش
بهگفته رئی 
همیشگی بخش صنعت بوده است .اصالح نظام
بانکداری کشور سالهاست مورد تاکید قرار گرفته،
اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است و بانکها
جزیرهای عمل میکنند .دولت آینده باید در این
زمینه کاری اساسی انجام دهد .در حال حاضر تولید
اولویت نظام بانکی کشور نیست و بانکها به جای
حمایت از تولیدکنندگان به پروژههایی که سوددهی
باالتری دارند ،تسهیالت پرداخت میکنند.
این کارآفرین برجسته کشور تاکید میکند :موضوع
دیگر این است که در سالهایی که نرخ تورم باالست،
دخالت دولت نیز در بازار افزایش مییابد ،غافل از
اینکه این دخالت خود عامل بیثباتی در بازار است.
تولیدکننده بر اساس علم اقتصاد عمل میکند؛ اما
دخالت دولت باعث افت کارآیی میشود و انگیزه تولید
و پاداشدهی صحیح را از بین میبرد دولتها باید به
نظر کارشناسان اقتصادی و فعاالن اقتصدی بها دهند
و از دخالتهای بیمورد در بازار خودداری کنند..
او ادامه میدهد :تولیدکنندگان و صنعتگران در سالی
که تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها نامگذاری شده
است ،از مسووالن درخواست رفع موانع تولید این
نجاتبخش اقتصاد کشور را دارند؛ اگر دولت آتی
همین ماموریت را انجام دهد ،گام بزرگی برای اقتصاد
برداشته است.

بیست و هشتمین
نمایشگاهبینالمللیایراناگروفود
 ۳۱شهریور  ۱۴۰۰برگـزار میشود
بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین آالت
و صنایع وابسته (ایران اگروفود  ، )۲۰۲۱از  ۳۱شهریور تا  ۳مهر  ۱۴۰۰در محل
دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،ستاد برگزاری نمایشگاه ایران اگروفود با صدور
اطالعیه شماره  ۱خود 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  ۲۰۲۱به زودی آغاز خواهد گردید .کلیه متقاضیان
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مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه می توانند درخواست اولیه خود را با تکمیل
فرم مربوطه با مراجعه به سایت /http://www.iranagrofoodfair.com
ارسال نمایند.
گفتنی است با توجه به تنوع گروههای کاالئی ،کثرت متقاضیان مشارکت
وگستردگی نمایشگاه ایران آگروفود  ،۲۰۲۱بمنظور 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.
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یونس ژائله:

اجرای کشاورزی قراردادی باید با سرعت بیشتری پیگیری شود
رئیس اتاق تبریز بر لزوم اجرای سریع کشاورزی
قراردادی و برنامهریزی صحیح و دقیق در کشت
محصوالت کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از اتاق
تبریز ،رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی
شیرین عسل با تأکید بر لزوم پیگیری طرح مبتنی بر
کشاورزی قراردادی گفت :باید زنجیرهای از اطالعات
الزم در خصوص میزان اراضی ،ظرفیت هرکدام از
آنها ،اینکه هر زمینی مستعدی کشت چه محصولی
بوده و از سوی دیگر نیازمندیهای بازار داشته باشیم
تا شاهد افزایش راندمان تولید محصوالت کشاورزی
در استان بوده و بهصورت برنامهریزی شده برای
تولیدات محصوالت گام برداریم.
یونس ژائله در هفتاد و یکمین نشست شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی
با اشاره به برخی مشکالت شورای گفتوگوی استان
گفت :خأل اجرای مصوبات استانی در قانون ازجمله
این مشکالت است بهگونهای که متأسفانه ضمانت
اجرای مصوبات استانی در قانون پیشبینی نشده و
همین امر سبب شده تا برخی از دستگاهها در اجرای
این مصوبات ،همکاری الزم را به عمل نیاورند.
ژائله ،ارسال موضوعات و مشکالت به دبیرخانه

شورا بدون ارائه توضیح و مستندات الزم از سوی
تشکلها و کمیسیونهای تخصصی و همچنین عدم
وصول پاسخ از برخی دستگاههای اجرایی باوجود
پیگیریهای مکرر را ازجمله مشکالت دبیرخانه
شورای گفتوگو عنوان کرد.
او همچنین در تشریح نتایج طرح پایش فضای
کسبوکار استان در پاییز  ۹۹گفت :باوجود بهبود
شاخص استانی محیط کسبوکار نسبت به فصل
گذشته ،رتبه استانی از رده سوم کشوری به رده
هفتم تنزل یافته است.
رئیس اتاق تبریز ادامه داد :بر اساس نظرات فعالین
اقتصادی استان در پاییز  ۹۹در خصوص وضعیت
محیط کسبوکار استان در سه بخش عمده
کشاورزی ،صنعت و خدمات ،بخش کشاورزی،
مساعدترین و بخش خدمات ،نامساعدترین موقعیت
را به خود اختصاص داده است.
او میزان مشارکت واحدهای استان در طرح مذکور
را  ۶۶درصد عنوان کرده و گفت :میانگین ظرفیت
تولید واقعی بنگاههای اقتصادی مشارکتکننده در
طرح ،بهطور متوسط با  ۴۰.۸۰درصد ظرفیت اسمی
بوده که نسبت به همین میزان در تابستان گذشته
( ۳۷.۳۱درصد) ،با افزایش تقریبی سه واحدی مواجه

شده است.
ژائلــه افــزود :وضعیــت اســتان ازنظــر حداقــل
بــودن رقابــت غیرمنصفانــه شــرکتها و
مؤسســات دولتــی یــا شــبهدولتی در بــازار ،عــدم
دخالتهــای غیرمنطقــی دســتگاههای حاکمیتــی
در تعییــن قیمتهــا و نبــود کمبــود در بــازار
نســبت بــه میانگیــن کشــوری بهتــر و ازنظــر ثبات
سیاس ـتها ،قوانیــن و مقــررات رویههــای اجرایــی
ناظــر بــر کسـبوکار ،موانــع در فرآیندهــای اداری
و اخــذ مجوزهــای کســبوکار در دســتگاههای
اجرایــی و غیرقابــل پیشبینــی بــودن و تغییــرات
قیمــت مــواد اولیــه از میانگیــن کشــوری بدتــر
ارزیابــی شــده اســت.

برای تحقق شعار سال ارادهای وجود ندارد

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
ای و مدیران دست و پا
بسته است و درصد بسیار
کمی از مشکالت جنبه
مالی دارد.
غالمرضــا میــری در
پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه چشــم انــداز تولیــد و
صــادرات زعفــران ایــران را در ســال  ۱۴۰۰چگونــه 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
یــک ســویه مــی شــود.
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اخبار

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

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.

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 میشود
دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی
(اگروفودنیوز) ،سید جواد احمدی در نشستی
خبری در پاسخ با سوالی درباره افزایش قیمت شکر
گفت :قیمت مصوب  ۸۷۰۰تومان 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  ۴۲۰۰تومانی کاهش یافته و رو
به اتمام است و شکر وارد شده با ارز نیمایی نیز
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روغــن زیتون با نــام تجاری
سابروسو خوراکی نیست

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

لبنیات با قیمت مصوب در بازار
عرضه می شود

ســخنگوی انجمــن صنایــع فرآوردههــای
لبنــی افزایــش قیمــت محصــوالت لبنــی کــه
مشــمول قیمتگــذاری دولتــی هســتند را
تکذیــب کــرد.
بــه گــزارش ایســنا؛ ســیدمحمدرضا بنیطبــا
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا قیمــت
لبنیــات گــران شــده اســت یــا خیــر ،گفــت:
کارخانههــای لبنــی براســاس قانــون،
کاالهــای مشــمول قیمتگــذاری دولتــی را
بــا قیمــت مصــوب بــه بــازار عرضــه میکننــد
و ســایر کاالهــا هــم براســاس آییــن نامــه

اخبار

قیمت زعفران  ۳۰درصــد از
نـــرخ واقــعــی کمتر اســت/
حداکثر قیمت هر مثقال زعفران ۷۰
هزار تومان

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت :حداقل
قیمت هر مثقال زعفران  ۴۵هزار تومان و حداکثر
 ۶۵تا  ۷۰هزار تومان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ غالمرضا میری
نایب رئیس شورای ملی زعفران از ثبات قیمت
زعفران در بازار خبر داد و گفت :هم اکنون حداقل
قیمت هر کیلو زعفران  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان و حداکثر  ۱۴میلیون تومان است.
او با اشاره به اینکه میزان خرید و فروش در بازار
داخل تفاوتی نداشته است ،افزود :با توجه بهقدرت
خرید خانوار و کاهش میهمانی و دورهمیها ،تقاضا
برای خرید زعفران در بازار کاهش یافته است.
میری حداقل قیمت هر مثقال زعفران را  ۴۵هزار
تومان و حداکثر  ۶۵تا  ۷۰هزار تومان اعالم کرد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره آخرین
وضعیت قاچاق پیاز زعفران بیان کرد :قاچاق پیاز و
خروج آن از مرزهای کشور تعطیلی ندارد و امسال
هم از  ۵تا  ۱۰خرداد با خروج پیازها از زمین این
موضوع تکرار میشود.
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
فروخته شدند ،از این رو به کشاورزان توصیه
میشود که از فروش پیاز زعفران اجتناب کنند؛
چرا که این موضوع در بلندمدت به ضرر کشاورزان
و اقتصاد کشور است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد :با
توجه به آنکه زعفران ،محصولی استراتژیک به
شمار میرود که انحصار آن متعلق به ایران است،
دستگاههای 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
همچون خشکسالی ،کم آبی ،گران بودن کود،
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
هزینههای تولید و ثبات نرخ از سال  ۹۸به رغم
دیگر کاالها ،قیمت زعفران حداقل  ۲۰تا  ۳۰درصد
باید رشد کند.
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قیمــت گــذاری محصــوالت ســاخت داخــل
قیمــت گــذاری و وارد بــازار مــی شــود.
ســخنگوی انجمــن صنایــع فرآوردههــای
لبنــی اضافــه کــرد :حــدود  ۷۰درصــد از
تولیــدات کارخانههــای 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،
ماســت  ۹۰۰گرمــی کــم چــرب و پرچــرب،
ماســت دب ـهای کــم چــرب و پرچــرب و پنیــر
یــو اف  ۴۰۰گرمــی مشــمول قیمــت گــذاری
دولتــی هســتند و اگــر افزایــش قیمتــی
داشــته باشــند ،تخلــف اســت و نهادهــای
نظارتــی بایــد بــه آن رســیدگی کننــد .البتــه
تاکیــد مــی کنیــم همیــن اقــام هــم بــا ضــرر
بــه بــازار عرضــه مــی شــوند و درواقــع ســتاد
تنظیــم بــازار از جیــب تولیدکننــده بــه مــردم
یارانــه میدهنــد.
وی در ادامــه گفــت :قیمــت حــدود  ۲۰درصــد
از مابقــی تولیــدات کارخانههــای لبنــی کــه
شــامل محصوالتــی چــون شــیرکاکائو ،ماســت
همــزده و طعــمدار ،کــره ،بســتنی ،انــواع
شــیرهای طعــمدار و بــدون الکتــوز و دارای
ویتامیــن دی مــی شــود ،براســاس مولفههــای
تولیــد تعییــن شــده و بدیهــی اســت کــه بــا
افزایــش هزینــه مولفههــای تولیــد قیمــت
آنهــا نیــز افزایــش یابــد.
بنیطبــا تصریــح کــرد :از ابتــدای ســال
حقــوق و دســتمزد  ۴۰درصــد و از آذرمــاه
ســال گذشــته قیمــت محصــوالت پتروشــیمی
بطــور میانگیــن حــدود ۲۵درصــد افزایــش
داشــته اســت .قیمــت شــیرخام بایــد ۴۵۰۰
تومــان باشــد ولــی در حــال حاضــر در
بــازار حــدود  ۵۰۰۰تومــان خریــد و فــروش
میشــود .همچنیــن در فصــل گرمــا بــا
کاهــش شــیردهی گاوهــا و کاهــش عرضــه
شــیرخام مواجــه هســتیم کــه ایــن موضــوع
عمــا قیمــت شــیرخام را در بــازار افزایــش
مــی دهــد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه دامــداران
درخواســت افزایــش قیمــت شــیرخام را
داشــته انــد امــا هنــوز تصویــب نشــده اســت،
گفــت ۶۵ :درصــد ضریــب تولیــد محصــوالت
لبنــی وابســته بــه شــیرخام اســت و روشــن
اســت کــه بــا افزایــش قیمــت شــیرخام
قیمــت لبنیــات نیــز افزایــش مــی یابــد.
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آرد یارانهای تنها عامل تعیین
قیمت تمام شده نان نیست

هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران در بیانیهای
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
نمایندگان اتاق اصناف ایران که امروز بصورت
ویدئو کنفراس برگزار شد ،یکی از مسائل مهم و
خواستههای اساسی  ۱۴۰نفر از هیأت نمایندگان
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اصناف کشور از دولت  ،بحث اصالح نرخ نان
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
نانوایان با افزایش چند برابری دیگر هزینههای
تولید ،روزگار دشواری را سپری میکنند .نکته حائز
اهمیت آن است که افزایش قیمت نان تنها منوط
به قیمت آرد نیست؛ و فاکتورهای متعدد دیگری در
هزینههای 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
کارگران که ساالنه مطابق مصوبات قانون کار
افزایش یافته ،افزایش نرخ خمیر مایه ،افزایش
هزین ه انرژی (برق ،آب ،گاز) ،افزایش نرخ اجاره
مغازه  ،افزایش هزینه های بهداشت نانوایی به دلیل
شیوع کرونا و...
به عنوان مثال هزینه دستمزد سرکارگر نانوایی در
اسفندماه سال  ۱۳۹۸روزانه  ۸۵هزار تومان بوده
که در آبان ماه سال  ۱۳۹۹به  ۱۳۰هزار تومان
افزایش یافته است و در سال  ۱۴۰۰نیز از ۲۶
تا  ۳۹درصد افزایش روبه رو شده است و هزینه
خمیر مایه در اسفندماه سال  ۱۳۹۸هر کیسه ۱۰
کیلویی ۱۵۶ ،هزارتومان بوده ،که در آبان ماه سال
 ۱۳۹۹به  ۳۷۰هزار تومان افزایش یافته و هم اینک
نیز قیمت آن  ۴۵۰هزار تومان است.
همچنین قیمت نمک در اسفندماه  ۱۳۹۸هر کیلو
 ۱۰۰تومان بوده که در آبان ماه سال  ۱۳۹۹به
هرکیلو یک هزار تومان تغییر قیمت یافته و در
اردیبهشت  ۱۴۰۰به میزان یک هزار و  ۲۵۰تومان
رسیده است و همچنین هزینه تغذیه کارگران در
اسفندماه سال  ۱۳۹۸روزانه حدود  ۱۰هزار تومان
بود که همین قیمت در آبان ماه سال  ۱۳۹۹به ۶۰
هزار تومان تغییر یافت و هزینه بهداشت نانوایی
در سال  ۹۸روزانه  ۵هزار تومان بوده که در سال
 ۱۳۹۹به دلیل رعایت پروتکل بهداشتی ناشی از
بیماری کرونا به  ۱۵۰هزار تومان افزایش یافته
است.
متأسفانه فشار اقتصادی ناشی از تورم شدید ساالنه ،
افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت بسیاری
از کاالهای دیگر و عدم همخوانی قیمتها 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 ۵
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نفر نیروی کار نیاز است و این مسئله به اقتصاد و
معیشت جامعه و کارگران آسیب جدی وارد میکند.
بنابراین نمی توان نرخی را ثابت نگه داشت و
با افزایش هزینهها همان خدمات قبلی را ارائه
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
یک از واحدهای نانوایی مجاز به افزایش نرخ
بصورت غیرقانونی نیستند و واحدهای بازرسی و
نظارت اصناف و سازمان تعزیرات به صورت جدی
با خاطیان برخورد خواهد نمود.

دامداران درخواست افزایش
حـــدود  ۵۰درصـــدی قیمت
شیرخام را به دولت ارائه کردند

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت:
دامداران درخواست افزایش قیمت شیرخام از
 ۴۵۰۰تومان به  ۶۵۰۰تومان 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
خرید شیر خام کیفی در کارخانه های لبنی
نزدیک به  ۵۰۰۰تومان است که باالتر از قیمت
 ۴۵۰۰تومانی 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
در نقاط مختلف کشور  ۴۷۰۰تومان تا ۴۸۰۰
تومان و در بیشترین قیمت کمتر از  ۵۰۰۰تومان
خرید و فروش می شود.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ادامه
داد :دامداران اما تقاضای افزایش قیمت شیرخام

اخبار

به  6500تومان را به سازمان حمایت مصرف
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  ۸هزار 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.
سخنگویانجمنصنایعفرآوردههایلبنیاضافهکرد
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  ۴۵۰۰تومانی شیر خام به ۶۵۰۰
تومان بودند و قیمت تمام شده شیرخام را ۵۹۵۰
تومان اعالم کرده اند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران نیز
در این ارتباط اظهار داشت که مستندات الزم
به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت ارائه
کردهایم 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  ۳۰درصدی محصوالت خود هستند.

افزایش قیمت لبنیات تکذیب
شد

مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای لبنی گفت :تاکنون
هیچ مصوبهای مبنی بر افزایش قیمت شیرخام و
محصوالت لبنی نداشتهایم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی احسان

اخبار

دیگــر دامــداران نگــران محصــول مــازاد روی
دستشــان نیســتند ،در حالــی کــه افزایــش تولید
شیرخشــک بــه معنــای کوچــک شــدن ســفره
خانــوار اســت.
او بــا انتقــاد از ایــن موضــوع کــه سیاســت دولــت
مــردم محــور نیســت ،بیــان کــرد :کاهــش
مصــرف لبنیــات و افزایــش تولیــد شیرخشــک
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  ۱۶تــا  ۱۷هــزار
تومــان تعرفــه دریافــت میکنــد ،در حالــی کــه
افزایــش تولیــد و صــادرات شیرخشــک بیانگــر
کوچــک شــدن ســفره خانــوار و محصــوالت
لبنی از ســبد مصرفی اســت.
روغــن مایــع  ۳۵درصــد گــران شــد /افزایــش ۳۰
درصــدی قیمــت روغــن جامد
طبق نامه ارسالی یکی از شرکتهای بزرگ تولید
روغن ،قیمت انواع روغن مایع  ۳۵درصد و روغن
جامد  ۳۰درصد گران خواهد شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و
کشــاورزی (اگروفودنیــوز) ،شــرکت صنعتــی
بهشــهر در نامــهای بــه ســازمان بــورس اوراق
بهــادار از افزایــش قیمــت روغــن خوراکــی خبــر
داده اســت.
در این نامه که در  ۲۵اردیبهشت ماه صادر
شده ،آمده است :احتراماً در چارچوب ماده ۱۳
دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای
ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار موارد ذیل
را با استحضار میرساند:
بــر اســاس اعــام ســازمان حمایــت
مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان مقــرر گردیــد
کــه قیمــت مصــوب فــروش انــواع روغن ســاخته
شــده از تاریــخ  ۲۶اردیبهشــت  ۱۴۰۰بــه شــرخ
ذیــل افزایــش یابــد:
انواع روغن مایع  ۳۵درصدانواع روغن جامد  ۳۰درصدبا توجه به ترکیب تولیدات و فروش شرکتمتوسط افزایش نرخ فروش محصوالت شرکت به
میزان  ۳۳درصد خواهد بود.
قیمتهای فوق بر اساس واردات با ارز یارانه ای (هر
دالر  ۴۲.۲۰۰ریال) است .در صورت هر گونه تغییر
در نرخ ارز ترجیحی کاالهای اساسی قیمت فروش
محصوالت شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.

فانتزی

ممنوعیت عرضه شیرینیهای
ی توسط فروشندگان نان
قناد 

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان نانهای
حجیم و نیمه حجیم تهران گفت :واحدهای صنفی
نانهای صنعتی ،مجاز به عرضه شیرینیهای
قنادیها مانند شیرینیهای 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  ۲۰درصد اتفاق می افتد همانند
اینکه اکثر قنادی ها ،خشکبار و بستنی یا لباس
فروشیها کفش می فروشند.
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان نان های
حجیم و نیمه حجیم تهران با بیان اینکه این
تداخل صنفی تا  ۲۰درصد هیچ اشکالی ندارد،
اظهارداشت :اگر  ۲۰درصد 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 الیهای
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  ۲۰درصد ،به طور قطع اتحادیه و اتاق اصناف با
متخلفان برخورد می کند.
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان نان های
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
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ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای لبنی
افزایش قیمت لبنیات را تکذیب کرد و گفت :از
آذر تاکنون هیچ گونه مصوبهای مبنی بر افزایش
قیمت شیرخام و محصوالت لبنی مشمول قیمت
گذاری نداشتهایم.
او افزود :با توجه به افزایش حقوق و دستمزد ،حمل
و نقل و سایر نهادهها قیمت تمام شده تولید باال
رفته است.
ظفری ادامه داد :از ابتدای سال قیمت خرید هر
کیلو شیرخام از دامدار  ۲۰۰تا  ۳۰۰تومان رشد
داشته است ،در حالی که مصوبه قانونی در این
زمینه نداریم و نرخ مصوب همچنان  ۴هزار و ۵۰۰
تومان است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای لبنی درباره آینده
بازار لبنیات بیان کرد :با توجه به کاهش قدرت
خرید خانوار ،بعید است که قیمت محصوالت لبنی
افزایش یابد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،هــم اکنــون
متوســط ســرانه مصــرف لبنیــات در دنیــا ۱۸۰
کیلــو و در کشــور مــا  ۵۰تــا  ۶۰کیلــو بــوده کــه
متاســفانه نســبت بــه ســالهای اخیــر کاهــش
داشــته اســت.
افزایــش تولیــد شیرخشــک بــه نفــع مــردم
نیســت
ظفــری ادامــه داد :شیرخشــک محصولــی اســت
کــه قابلیــت فــرآوری آن وجــود دارد و تنهــا
اتخــاذ تصمیمــات نادرســت مبنــی بــر صــادرات
بــی رویــه شیرخشــک ،شــرایط را دشــوار کــرده
اســت و بــا اســتمرار ایــن رونــد کار بــه جایــی
میرســد کــه ســرانه مصــرف از ایــن رق ـ م هــم
کمتــر میشــود.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه افزایــش
قیمــت لبنیــات منجــر بــه کاهــش ســرانه
مصــرف میشــود ،گفــت :بــا وجــود تــورم ۴۰
تــا  ۵۰درصــدی ،افزایــش حقــوق کارمنــدی و
کارگــری جوابگــوی گرانیهــا نیســت ،از ایــن
رو دولــت بــرای کل جامعــه هــدف بایــد یارانــه
لبنیــات تخصیــص دهــد تــا محصــول نصــف
قیمــت بــه دســت تولیدکننــده برســد.
او از افزایــش تولیــد شــیر خشــک خبــر داد
و گفــت :بــا کاهــش قــدرت خریــد خانــوار و
افــت مصــرف لبنیــات ،شــیرخام تولیــدی روانــه
صنایــع شیرخشــک شــد کــه ایــن موضــوع بــه
نفــع مــردم نیســت.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :با جذب شــیرخام
مــازاد صنایــع لبنــی در کارخانههای شیرخشــک

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

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

ها ندارد.
وی اضافه کرد :به طور قطع از لحاظ کیفیت هیچ
تفاوتی بین شیرینی هایی که در واحدهای نان
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  ۱۰۰کیلوگرم شیرینی
تولید کند تنها  ۳۰درصد مصرف آرد دارد بنابراین
سهم آرد در برخی تولیدات ناچیز است.
وی اظهارداشت :به طور قطع اتحادیه صنف
تولیدکنندگان نان های حجیم و نیمه حجیم تهران
با ورود واحدهای تولیدی نان های صنعتی در
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 نانهای صنعتی همانند
سایر صنوف تنها تا  ۲۰درصد اجازه فروش انواع
شیرینی ها را دارند.
بر اساس این گزارش ،اکنون  ۶۸۰واحدصنفی
نان های حجیم و نیمه حجیم دارای پروانه کسب
در تهران فعال است و حدود  ۳۰واحد در حال
دریافت پروانه کسب هستند.

بیمه کشاورزی اجباری شود

رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی
ایــران گفــت :کشــاورزی ایــران بســیار آســیب
پذیــر اســت کــه در راســتای آن بایــد بیمــه
بخــش کشــاورزی در کشــور اجبــاری شــود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ علــی
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محمــد شــریعتی مقــدم رئیــس کمیســیون
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
بــودن صنعــت کشــاورزی در ایــران ،نبــود
بیمــه کشــاورزی در کشــور بســیار احســاس
مــی شــود کــه دولــت بایــد توجــه و تاکیــد
زیــادی نســبت بــه اجرایــی شــدن آن داشــته
باشــد.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی
ایــران بیــان کــرد :متاســفانه از همــان ابتــدا
پایــه هــای بیمــه کشــاورزی در کشــور محکــم
نبــوده و دولــت هیچــگاه ایــن امــر را بــرای
کشــاورزان اجبــاری نکــرده اســت.
شــریعتی مقــدم ادامــه داد :همیــن جــدی
نگرفتــن بیمــه کشــاورزی در کشــور یکــی
از دالیلــی اســت کــه در چنــد ســال گذشــته
باعــث تضعیــف صنعــت کشــاورزی ایــران
شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر صنعــت
پســته ایــاالت متحــده از ایــران ســبقت گرفتــه
اســت بــه دلیــل ایــن کــه بخــش کشــاورزی
ایــن کشــور توانســت چنــد ســال متوالــی
بــدون متحمــل شــدن ضــرر بــه صــادرات و
ســودهای فــراوان دســت پیــدا کنــد.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی
ایــران ابــراز کــرد :بــا ایــن وجــود تنهــا دلیلــی
کــه باعــث شــد تــا کشــاورزان آمریکایــی
بــدون اینکــه ضــرری بهشــان وارد شــود پســته
تولیــد کننــد ،انــواع بیمــه هــای کشــاورزی
یــود کــه در صــورت بــروز ضــرر ،دولــت آن را
پرداخــت مــی کــرد.
شــریعتی مقــدم افــزود :البتــه همــواره ایــن
دولــت هــا نیســتند کــه ضررهــای بیمــه ای
را پرداخــت مــی کننــد بلکــه شــرکت هــای
ســرمایه گــذاری خصوصــی نیــز در سراســر
دنیــا در ایــن امــر دخیــل هســتند.
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.
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رشـــد صـــادرات خشـــکبار در
گ ــروی اج ــرای بخش ــنامههای

بــه گفتــه فرشــچیان بخشــنامههای ابــاغ شــده
در حــوزه خشــکبار کــه بــر زمیــن مانــده اســت
بایــد اجــرا شــود تــا تولیــد و صــادرات حرکــت
خــودش را بــه خوبــی ادامــه دهــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و
کشــاورزی (اگروفودنیــوز) ،بــه نقــل از وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،احمدرضا فرشــچیان،
نایــب رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار
ایــران در نشســت هــم اندیشــی برنامههــای
توســعه صــادرات کشــور کــه بــا حضــور وزیــر
صمــت ،نماینــدگان مجلــس و بخــش خصوصــی
برگــزار شــد ،گفــت :مشــکالت کشــور بایــد
ریشــهای مــورد واکاوی قــرار گیــرد ،یکــی از
مشــکالت بخشــنامههای خلــق الســاعه بــوده
اســت کــه تأثیــرات منفــی بــر رونــد کار فعــاالن
اقتصــادی گذاشــته اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تعریــف و بازنگــری
مفاهیــم مرتبــط بــا حــوزه اقتصــاد ،ادامــه داد:
تعریــف مشــخصی از صــادرات بایــد ارائــه شــود
و اینکــه هــدف و مقصــود مــا از صادرات چیســت.
در تدویــن ایــن هــدف ،الگــوی کشــورهای موفق
بایــد مــد نظــر باشــد و از مدلهــای اســتفاده
شــده توســط آنهــا الگــو بــرداری شــود .در ایــن
زمینــه بهینــه ســازی تولیــد ،حمــل و نقــل،
کاهــش هزینههــای تجــارت الکترونیــک و حتــی
روابــط بــا کشــورهای دیگــر بایــد مــورد بررســی
قــرار گیــرد و موقعیتهــا و توقعــات شناســایی
شــود.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول همچنیــن
بخشــنامههای ابــاغ شــده در ایــن حــوزه کــه
بــر زمیــن مانــده اســت بایــد اجــرا شــود تــا
تولیــد و صــادرات حرکــت خــودش را بــه خوبــی
ادامــه دهــد.
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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  ۱۲ماه سال گذشته بیش از  ۳۰درصد
رشد داشته است و امسال هم روند عادی صادرات
ادامه دارد ،اما آمار دقیقی از میزان آن نداریم.

تولید زعفران افزایشی نخواهد
داشت /ثبات قیمت زعفران به
نفع کشاورزان نیست

تولید مواد غذایی انرژی زا با
استفاده از صمغ گیاهان بومی

پژوهشــگران صنایــع غذایــی بــا اســتفاده از صمغ
گیاهــان بومــی در ایــران ،مــواد غذایــی انــرژیزا
تهیــه کردند.
بــه گــزارش ایســنا ،رفــع مشــکل کمبــود مــواد
غذایــی در اقشــار مختلــف جامعه و تامیــن انرژی
روزانــه افــراد جامعــه ،اهمیــت زیــادی دارد .بــه
همیــن دلیــل غنیســازی مــواد غذایــی یــا
افــزودن عناصــر ریــز مغــذی خــاص بــه مــواد
غذایــی افــراد یــا جامعــه ی هــدف مثل نــوزادان،
زنــان بــاردار ،ورزشــکاران ،نظامیــان ،بیمــاران،
افــراد مســن و … میتوانــد در پیشــگیری
از بســیاری از بیماریهــا ،افزایــش ســامت
عمومــی و افزایــش کارایــی افــراد در امــور و
فعالیتهــای روزانــه ،موثــر باشــد.
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.
صمغهــا یــا هیدروکلوئیدهــا؛ گروهــی از مــواد
افزودنــی هســتند کــه در صنایــع غذایــی بــه
عنــوان جایگزیــن چربــی و کربوهیدرات اســتفاده
میشــوند .از ایــن مــواد میتــوان بــرای تشــکیل
ژل ،تثبیــت امولســیون و کــف و جلوگیــری از
رشــد بلورهــای یــخ و قنــد اســتفاده کــرد.
پژوهشــگران بــا انجــام مطالع ـهای تولیــد مــواد
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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
خبر داد و گفت :با توجه به اتمام ماه رمضان
امیدواریم تقاضا برای خرید زعفران در بازارهای
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
گونه ای باشد که کشاورزان امید به تولید را از
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:
علی رغم افزایش سرسام آور هزینه های تولید،
قیمت خرید زعفران از کشاورز نسبت به  ۳سال
گذشته تفاوتی نداشته که این امر اجحاف در حق
کشاورزان است.
وی با بیان اینکه کشاورزان رکن اصلی در
اشتغالزایی اقتصاد روستایی هستند ،گفت :با توجه
به آنکه کشاورزان سهم بزرگی از اشتغال کشور
را دارا هستند ،از این رو حمایت همه جانبه از

غذایــی انــرژیزا و غنیشــده بــا ریزمغذیهــا
را بــا اســتفاده از صمــغ «دانــه شــاهی» و صمــغ
«زدو» بررســی کردنــد.
دانــه شــاهی؛ دارای مقــدار قابــل توجهــی از
ترکیبــات صمغــی و موســیالژ اســت کــه بــا
خیســاندن ،آب جــذب میکنــد .صمــغ زدو
نیــز صمــغ شــفافی اســت کــه از درخــت بــادام
تــراوش میکنــد .درخــت بــادام بومــی ایــران
اســت و در مناطــق وســیعی از اســتانهای
مرکــزی رشــد میکنــد .بــه صمــغ زدو ،صمــغ
فارســی یــا شــیرازی نیــز گفتــه میشــود.
بــرای تهیــه مــاده غذایــی از مــوادی شــامل پودر
گوشــت ،پــودر ســویا ،روغــن ،ویتامینهــای
محلــول در چربــی ( A، D، Eو  ،)Kآهــن و
روی و ســدیم کلریــد اســتفاده شــد .ســپس تاثیر
اســتفاده از صمــغ دانــه شــاهی و صمــغ زدو ،بــر
مانــدگاری و بازیابــی مــواد معدنــی و ویتامینهــا
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه حضــور
صمغهــا موجــب حفــظ محتــوای ویتامینهــای
محلــول در چربــی در نمونههــا میشــود و
باعــث میشــود ایــن ویتامینهــا پــس از
گذشــت زمــان ،در نمونههــا پایــدار بماننــد.
بهتریــن فرموالســیون درایــن مطالعــه حــاوی
 ۳۵.۲۵درصــد پروتئیــن و  ۰.۵درصــد مــواد
معدنــی بــود کــه میتوانــد حــدود ۲۷۷
کیلوکالــری انــرژی ،کل میــزان مــورد نیــاز روزانه
ویتامیــن  A، Dو  Eبــه همــراه  ۶۲.۵درصــد
میــزان مــورد نیــاز روزانــه ویتامیــن  Kو کل
میــزان مــورد نیــاز روزانــه بــه عناصــر آهــن و
روی را در افــراد تامیــن کنــد.
بــه گفتــه پژوهشــگران ایــن مطالعــه :مــاده
غذایــی غنیشــده را میتــوان در برنامــه
تغذیــهای دانشآمــوزان ،کارگــران ،ورزشــکاران
و تغذیــه شــرایط اضطــراری گنجانــد.
در ایــن تحقیــق امیرحســین رازجــو و مریــم
عزیزخانــی؛ پژوهشــگران گــروه بهداشــت مــواد
غذایــی دانشــگاه تخصصــی فناوریهــای نویــن
آمــل ،بــه همــراه رضــا اســماعیلزاده کنــاری
از دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی
ســاری ،مشــارکت داشــتند.
یافتههــای ایــن مطالعــه بــه صــورت مقالــه علمی
پژوهشــی بــا عنوان «غنیســازی غــذای انــرژیزا
بــا اســتفاده از صمغهــای بومــی ایــران» در مجله
علــوم و صنایــع غذایــی ایــران ،منتشــر شــده
اســت.
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تغذیه

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

بخوانیدوسالمباشید
خواص بی نظیر گردو؛
از کاهش خطر سکته مغزی
تا جلوگیری از بروز چین و چروک در پوست

متخصصان تغذیه میگویند گردو یکی از آجیلهای پرخواصی است که باعث حفظ
سالمت عمومی بدن میشود.
به گزارش اسنک فرست ،گردو یکی از آجیلهای پرخواص و پرطرفداری است که
بسیاری از مردم دوست دارند از آن به عنوان تنقالت استفاده کنند .آجیلها جزو
تنقالتی محسوب میشوند که پرکالری هستند.
گردو یک آجیل با طبع گرم است .به دلیل خواص بی نظیر گردو ،مصرف آن از
سوی متخصصان تغذیه همواره توصیه میشود .در این مطلب به دالیلی که باید
گردو را در رژیم غذایی خود قرار دهید میپردازیم:
 -۱تقویت قلب
گرچه گردو یکی از آجیلهای پرچرب محسوب میشود ،اما  ۷۰درصد آن از
چربیهای غیراشباع تشکیل شده است .چربیهای غیراشباع برای جذب
ویتامینهای محلول در چربی مانند  ،K، A، Dو  Eضروری هستند .این چربیها
باعث کاهش کلسترول بد خون ( )LDLو بهبود عملکرد کلسترول خوب خون
( )HDLمیشوند .همین موضوع باعث کاهش خطر ابتال به بیماریهای قلبی –
عرقی و خطر ابتال به سکته مغزی میشود.
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 -۲تقویت سیستم ایمنی بدن
چربی غیراشباع موجود در گردو حاوی اسیدهای چرب امگا  ۳و امگا ۶
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 میشوند .گردو همچنین حاوی سلنیوم است که نه تنها
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده ،بلکه باعث حفاظت از سلولها در مقابل
اکسیدانها میشود.
 -۳تقویت عمومی بدن
آجیلهایی مانند گردو سرشار از مواد معدنی مانند منیزیم ،فسفر ،و منگنز
هستند .تمامی این عناصر به ساخت عضالت بدن و استحکام ساختمان
استخوانها کمک میکنند .همچنین کلسیم و پروتئین موجود در گردو نیز
در این امر بی تاثیر نیست .پروتئین در بدن برای ساختن طیف گستردهای از
مواد مانند خون ،غضروف ،استخوان ،پوست ،و ماهیچهها مورد استفاده قرار
میگیرد.
 -۴افزایش امید به زندگی
یکی از عناصری که مانع از روند پیری میشود مس است .این در حالی است
که گردو یکی از منابع غنی و طبیعی مس محسوب میشود .همچنین آنتی
اکسیدانها و ویتامین  Eموجود در گردو مانع از آسیب به سلولهای بدن
در روند سم زدایی میشوند .اگر به دنبال آن هستید که مانع از بروز چین و
چروک در پوست شوید ،آجیلها 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 میشود
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 آجیلها و بخصوص گردو است.
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کنترل التهاب با توت فرنگی
ژاپنیها از شمعدانی توت فرنگی ( )Saxifraga stoloniferaبه
عنوان داروی گیاهی برای درمان زخمها و تورم استفاده میکنند.
همچنین به عنوان ماده غذایی و ماده آرایشی نیز مورد استفاده قرار
میگیرد .نتایج مطالعات دارویی نشان داده که عصاره شمعدانی توت
فرنگی دارای خاصیت آنتیاکسیدانی 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
پروژه تحقیقاتی مشترک با شرکت داروسازی ماروزن ()Maruzen
انجام شده است.
سرکوب پاسخ ایمنی بیش از حد با واسطه  Toll-likeگیرنده ۲
( )TLR2به میکروارگانیسمهای عفونی کراتینوسیتهای پوستی
نشان داد ،ماده موجود در شمعدانی توت فرنگی که در ژاپنی
یوکینوشیتا نام دارد ابزاری برای رفع درماتیت (آماس پوستی) عفونی
شایع است.
بهطور کلی ،آنتیبیوتیکها و ترکیبات مشابه استروئید که التهاب را
سرکوب میکنند ،برای کنترل درماتیت استفاده میشوند اما ظهور
باکتریهای 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 میکند.
یوکینوشیتا ،ماده گیاهی بسیار ایمن و دارای
سابقه اثبات شده است که قرنها به عنوان
غذا و مواد آرایشی مورد استفاده قرار گرفته
است .همچنین شمعدانی توت فرنگی به
عنوان یک داروی خام شناخته میشود و
اگرچه اثر ضد التهابی آن شناختهشده اما هنوز
عملکرد دقیق آن درک نشده است .انتظار میرود
از یوکینوشیتا به عنوان ماده ضدالتهابی بر اساس
اثر سرکوبکننده بیان مولکول  TLR2که با این
مطالعه مشخص شد ،مورد استفاده قرار گیرد.
گروه تحقیقاتی در حال برنامهریزی 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 میرود که
شمعدانی توت فرنگی بتواند به عنوان ماده ضدالتهابی بهطور گسترده
استفاده شود.

برخی به طور روزانه غذاهای سرخ کردنی مصرف میکنند در حالی که این کار
میتواند بیماریهای 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 غذاهای سرخ شده طعم
خاصی دارند و شما میخواهید بارها و بارها آنها را بخورید ،اما مصرف منظم غذاهای
سرخ شده چگونه میتواند بر سالمتی شما تأثیر بگذارد؟
در پخت و پز ،استفاده از روغن برای سرخ کردن معمول است .این روغن میتواند
روغن آفتابگردان ،روغن ذرت ،یا کره باشد .برخی از افراد ترجیح میدهند از
روغنهای 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 میشود .به هر حال ،نمیتوان این چربیها را
مفید خواند .این امر خصوصاً در مورد روغنهای آفتابگردان و ذرت صدق میکند که
تحت قرار گرفتن طوالنی مدت در دمای باال ،به چربیهای ترانس تبدیل میشوند.
چنین چربیهایی نه تنها کالری اضافی دارند ،بلکه رگهای خونی و قلب را نیز
تهدیدمیکنند.
توصیه میشود ،پس از سرخ کردن ماده ای ،برای پخت مجدد غذا از همان روغن
استفاده کنید .هر بار که ظرف را برای پختن بیرون میآورید ،باید از روغن تازه

استفاده کنید،
بدین روش
خطر تبدیل
ر و غن به
چر بیها ی
تر ا نس با ال
نمیرود.
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 میکند .این مواد باعث استرس
اکسیداتیو در بدن ،واکنشهای التهابی میشوند و منجر به تشکیل تصلب شرایین،
دیابت ،سیروز کبدی ،حمله قلبی یا سکته میشوند .این سوختههای روی مواد
غذاییبیشازحدسرخشدههمچنینبهتوسعهفرآیندهایسرطانکمکمیکنند.
پوسته تیره استیک یا سیب زمینی سرخ شده ،خاصیت سرطان زایی و تخریبی
قوی دارد.
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بالیی که مصرف روزانه
غذاهای سرخ کردنی به جانتان میاندازد
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انواع شیر ین کنند هها در
صنعت شير ينی و شكالت
تهيه و تنظيم:
مهندس رقيه باقري
كارشناس شيميائي آزمايشگاه گروه صنعتي نجاتي  -آناتا

مقدمه
شیرینکننده ها در  4گروه اصلی طبیعی ،مصنوعی،
تصفیه شده و الکلهای قندی طبقهبندی می-شوند.
شیرینکننده های طبیعی از سالم ترین منابع قندی
هستند که تاریخچه مصرف طوالنی دارند.
با تولید صنعت قند و تولید انواع تصفیهشد هی
شیرینکنند هها مصرف این مواد افزایش یافت،
ولی گسترش بیمار یهای قلبی-عروقی ،چاقی،
دیابت و سایر اختالالت متابولیکی که به سبب
ایجاد تغییرات گریزناپذیر در شیوه زندگی انسانها
بروز یافتهاند؛ موجب شد تا بشر به جایگزینی مواد
شیرینکننده مصنوعی روی بیاورد .این مواد انرژی
زیادی تولید نمیکنند و برخی از آنها بدون آنکه وارد
روند سوخت و ساز بدن شوند ،دفع میگردند .تولید
این مواد امکان تهیه نوشابهها ،شکالتها و مرباهای
رژیمی را برای مصرف بیماران دیابتی و افراد چاق
فراهم آورده ولی در بحث مصرف این
مواد مسئلهی 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 کنندههای
طبیعی
 .1آماساک :یک شیرینکننده
طبیعی ژاپنی است؛ که از تخمیر
برنج قهو های شیرین بدست
میآید .این نوشیدنی زود هضم
برای تغذیه ورزشکاران
استفاده میشود.
 .2ما لت جو :
شیر ینکنند ها ی
سنگین و تیره رنگ است که
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از جو بدست میآید .طعم مالتی داشته و به صورت
پودر یا مایع عرضه میشود.
 .3شربت برنج قهوهای :شیرینکنندهای سنگین ،با
طعمی مالیم است که از برنج قهوهای تهیه میشود.
 .4قند خرما :شیرینکنندهای پودری یا مایع است
که از دانههای خشک خرما تهیه و عرضه میشود.
 .5فروکتوز :این قند با نام لولوز و به عنوان قند میوه
شناخته میشود .شیرینی این ماده بعد از حل شدن
در آب به سرعت کاهش مییابد؛ همچنین وجود
مقادیر زیاد فروکتوز در یک محصول موجب ایجاد
طعم تند و سوزاننده میشود .این قند بدون نیاز به
انسولین متابولیزه میشود.
 .6شربت غلیظ میوه :از مخلوط شربتهای گالبی،
انگور ،آناناس و هلو بدست میآید و جهت افزایش
طول عمر و نگهداری آن ،باید از منجمد کردن
استفاده نمود.

 .7گلو کز  :ا ز نشا سته و
سلولز تهیه میشود و قدرت
شیرینکنندگی آن کمتر از
ساکارز ( 0/7شیرینی ساکارز) است.
 .8عسل :از شیرینکنند ههای طبیعی است که
با توجه به منبع گیاهی آن رنگ ،طعم و بافتش
متفاوت است.
 .9قند 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.
 .10استویا :این ماده از برگهای سالم گیاه
 STEVIA REBAUDIANAحاصل میشود و
شیرینی آن  300برابر بیشتر از نیشکر بوده و به
عنوان افزودنی رژیمی و نیز به عنوان دارو برای
بیماران دیابتی مصرف میشود.
 .11سوکانات :این ترکیب از شربت نیشکر
خالصسازی میشود و شیرینی آن کمتر از شکر
است.
انواع شیرین کننده های مصنوعی
ا ین شیر ینکنند هها بد و ن کا لر ی و
غیرمغذی بود و از متداولترین آنها شامل
آسهسولفام ،آسپارتام ،ساخارین ،سوکرالوز،
آلیتام ،سیکالمات میباشد.
انواع شیرین کننده های تصفیه شده
این شیرینکنندهها شامل شکر سفید ،شکر
خام و شکر قهوهای میباشد.
بنابراین گروه صنعتی نجاتی (آناتا) با
استفاده بهینه از انواع شیرینکنند هها که
همگی جزو شیرین کنند ههای طبیعی و
تصفیه شده میباشند ،گامی بزرگ در ارتقا
سطح کیفیت و تضمین ایمنی و سالمت
مصرفکنندگان با تولید محصوالت
سالم برداشته است.

پشـتیبانی و مانع زدایی از تولید
نیازمند عزم جدی قوای سه گانه
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دکتر مهدی کریمی تفرشی عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران ،رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور
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مبحث فضای اقتصاد ،تولید و نوآوری چندین سال
است که توسط مقام معظم رهبری مطرح میشود 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 سوی برنامه ریزی و خط مشی
اداره کشور برای قوای سه گانه مشخص شد.
در سال  99هر 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.
سرمایهگذاری در کشور در سایه تولید امکانپذیر
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  1400باید 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
بسیاری از کارشناسان و فعالین اقتصادی بوده و
عارضه یابی در این حوزه نیاز به یک بازنگری جدی
در شناسایی تولیدکنندگانی که به حمایت 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  ۸۰۰هزار میلیارد تومان پروژه
نیمهتمام در کشور داریم .تزریق  ۱۲۰هزار میلیارد
تومان در پروژههای عمرانی یکی دیگر از برنامههای
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 .شرکتهایی وجود دارند
که محصوالت بسیار خوبی را دارند اما یک تا چند
سال بهدنبال گرفتن مجوز هستند و حتی بعد از
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 تسهیلکننده و فرآیندهای
بخششی ویژهای در نظر گرفته میشود که متأسفانه
این موارد در کشور ما وجود ندارد ،لذا زمانیکه هزینه
تمامشدهبرایتولیدکنندهگرانتمامشود،تولیدکننده
به سمت داللی و واسطهگری سوق داده خواهد شد.
از طرفی شبکه های توزیع در کشور ما بسیار ضعیف
عمل می کنند .تولیدکنندگان نمیتوانند محصوالت
تولیدی خود را به طور صحیح به دست مصرفکننده
برسانند .هنوز فرایند توزیع و پخش در بسیاری از
بنگاههای تولیدی به طور سنتی انجام می شود.
سیاستگذاران باید فرآیند را به سمتی پیش ببرند
که هزینه تولید ،زمان تولید و زمان رسیدن محصول
به دست مصرفکننده را براساس قوانین و مقرراتی
که وضع میکنند کاهش دهند.
تولید و صادرات دو زنجیره مکمل متصل بهم هستند
و صادرات رو به رشد موتور محرکه تولید است .قطعا
رفع موانع صادراتی و شناسایی درست بازارهای
صادراتی و حرکت اصولی در حوزه صادرات می
تواند به رونق تولید و فعال شدن هر چه بیشتر این
چرخه کمک کند .هم اکنون با  ۱۵کشور از مرزهای
خشکی و آبی مراودات اقتصادی داریم و باید صادرات
به بازارهای کشورهای دور و منطقه را توسعه دهیم.
پشتیبانی و مانع زدایی از تولید نیاز به ایجاد
زیرساخت های حمایتی و بازنگرنی جدی در قوانین
و مقررات دارد و همکاری جدی قوای سه گانه و
تمامی دستگاههای نظارتی را می طلبد.
امی ــد ک ــه ب ــا ع ــزم ج ــدی و اراده جمع ــی ب ــه
مـــوازات نـــگاه کارشناســـانه و عمـــل گرایانـــه
بتوانیـــم در ســـال  1400تحولـــی جـــدی در
توســعه تولیــد در کشــور ایجــاد کنیــم و شــاهد
یــک جهــش واقعــی در چرخــه تولیــد و اقتصــاد
کشـــور باشـــیم.
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