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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

رسالت های رئیس جمهور منتخب برای شکوفائی و رونق تولید

بسمه تعالی

تجربه تاریخی نشان داده است که اگر حکومت ها و دولت ها بخواهند برمبنای تمامیت خواهی کشور را 
اداره کنند ناچارند ضوابط واحدی را بکار گیرند و مامورانی را جهت نظارت بر اجرای این ضوابط بگمارند 
تا عوامل اجرائی در کشور خطا نکرده و ضوابط را باجرا بگذارند. هر چند ممکنست در کوتاه مدت نتایجی 
حاصل شود اما در بلند مدت ناظران و مجریان مسئولیت های خود را به استهالک سپرده و نوعی بی تفاوتی 

در کارها حاصل می شود.
حکومت ها و دولت ها اگر متکی بر مردم هستند سیاست های خود را باید براین اتکا بگذارند و اعتماد به 
مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند و البته نباید راه های سوء استفاده را باز بگذارند چرا که در هر جامعه 

ای افراد سود جو از این راه ها سوء استفاده می نمایند.
حکومت ها باید بستر فعالیت مردم را تهیه کنند و کار را به آنان بسپرند. شکوفائی و رونق تولید مستلزم 
آنست که زیربنای مورد نیاز فراهم آید. سخت افزارها و نرم افزارهائی مورد نیاز مانند برق- مخابرات محل 
احداث واحد تولیدی – راه های دسترسی و امکان استفاده از ارز با نرخ منطقی از طریق ثبت سفارش بانکی 
)ونه دالل های ارزی و صرافان( و دسترسی به منابع تکنولوژی و ماشین آالت مورد نیاز را فراهم آورد و 

چنان نباشد که تولید کننده برای هر مورد دچار سرگردانی و کشف و حل معماهای بسیار گردد.
از سوئی رونق تولید )و البته ارتقاء کیفیت تولید( در زمانی ممکنست که تولید کننده بتواند بازار صادراتی 
خریدار  اگر   . است  خریدار  و  مصرف  بازار  وجود  تولید،  زمینه  زیرا  نماید  پیدا  و  جستجو  خود  برای  را 
وجود نداشته باشد تولید کننده مجبور به توقف خط تولید خود می باشد. اینک در همه زمینه ها دچار 
مشکل هستیم و تاسف آنکه در سال رفع موانع تولید، اولین اقدام برای جبران مصرف زیاد برق قطع برق 
کارخانجات تولیدی می باشد همانطور که در زمان کمبود گاز اولین اقدام قطع گاز کارخانجات می باشد. 

حال تصور کنید که اگر سال رفع موانع تولید نبودیم چه بر سر کارخانجات تولیدی می آمد.
رئیس جمهور منتخب در سمت ریاست قوه قضائیه نشان دادند که به تعطیلی کارخانجات حساس هستند 
و حسب بیانات ایشان تعدادی از کارخانجات تعطیل شده با اقدامات قوه قضائیه بازگشایی گردید. اینک در 
سمت مدیر اجرائی کشور انتظار می رود نسبت به رفع مشکالت تولید و شکوفائی آن حساسیت ها و دقت 

های الزم را بکار گیرند. امری که طبعا در شرایط کنونی مشکل و گرانسنگ است.
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کنسرو ماهی گران می شود؟
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و 
توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران گفت:گمانه 
زنی هایی در خصوص افزایش قیمت کنسروماهی 
شده است اما به نظر نمی رسد قیمت این کاال از 
قیمت فعلی آن یعنی حدود ۲۹هزار تومان بیشتر 

شود.
به گزارش ایسنا؛ عیسی گلشاهی در پاسخ به این 
سوال که آیا قیمت کنسروماهی افزایش می یابد یا 
خیر،گفت؟ گمانه زنی هایی در خصوص افزایش 
قیمت کنسرو ماهی شده است ولی آن چیزی که 
در فروشگاه ها شاهد آن هستیم فروش کنسرو 
بر روی  از قیمت های درج شده  تر  ارزان  ماهی 

قوطی است.
قوطی  روی  بر  درج  شده  قیمت  داد:  ادامه  وی 
کنسروماهی ۱۸۰گرمی با روغن گیاهی ۲۹هزار و 
۵۰۰تومان است که در فروشگاه های زنجیره ای 

کمتر از ۲۵هزارتومان به فروش می رسد.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار 
قرار  کرد:اگر  اضافه  ایران  آبزیان سازمان شیالت 
باشد قیمت کنسرو ماهی افزایش یابد به نظر می 
رسد در درجه اول فاصله تخفیف ها با قیمت درج 
شده بر روی قوطی ها کم شود و اگر این افزایش 
قیمت کافی نباشد قیمت های جت پرینت شده 
بر روی قوطی افزایش می یابد. که البته به نظر 
نمی رسد قیمت این کاال از  حدود ۲۹هزارتومان 

بیشتر شود.
به گفته وی اگر نرخ ارز کاهش  یابد هزینه های 
واردات کم می شود و قیمت ها افزایشی نخواهد شد.

گلشاهی در پاسخ به اینکه هر قوطی کنسرو ماهی 
با قیمت ۲۹هزارتومان هم در شرایط فعلی برای 
مصرف کنندگان گران است و همین امر منجر به 
حذف آن از سبد غذایی برخی از خانواده شده است 
و آیا قرار نیست قیمت ها کاهش یابد، گفت:این 
و  نیست  ماهی  کنسرو  مورد  در  فقط  موضوع 
بسیاری از اقالم با افزایش قیمت همراه شده اند. 
از طرفی  اینکه باید کنسرو ماهی به دلیل ارزش 
غذایی فراوان با قیمت های مناسبت تر به دست 
مردم برسد درست است اما به دلیل افزایش هزینه 
های  مرتبط با تامین ملزومات اولیه تولید، امکان 
این نیست که با قیمت های کمتر در اختیار مصرف 

کننده قرار گیرد.
وی در پایان افزود:تولیدکننده ها تمایل دارند قیمت 
محصوالتشان به گونه ای باشد که تعداد بیشتری 
از آنها به فروش برود.بنابراین تولیدکنندگان طرفدار 
افزایش قیمت نیستند. اما شرایط اقتصادی چاره 

ای جز افزایش قیمت نمی گذارد.

 
قند  کــارخــانــه  نخست  ــاز  ف  

ورامین افتتاح  شد
دادستان عمومی و انقالب شهرستان ورامین گفت: 
فاز نخست کارخانه قند ورامین پس از چند سال 
تعطیلی با حضور مسووالن استانی و شهرستانی 

فعالیت مجدد خود را از سر گرفت.
به گزارش ایرنا؛ علیرضا شمس گفت: کارخانه قند 
ورامین با قدمتی بالغ بر ۸۰ سال، بخشی از هویت 
کارخانه ای  به حساب می آید،  ورامین  شهرستان 
که با وسعت ۲۳ هکتار که در راستای تحقق اصل 
۴۴ قانون اساسی، در دهه ۸۰ به بخش خصوصی 

واگذار شده بود.
وی اظهار داشت: بر اساس بند ۱۴ قرارداد واگذاری 
کارخانه قند به بخش خصوصی به صراحت آمده 
یا  و  کاربری  تغییر  حق  جدید  مالک  که  است 
تعطیلی کارخانه را ندارد و باید فعالیت آن ادامه 
پیدا کند و با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه 
بر لزوم حمایت از بخش تولید و ممانعت از تعطیلی 

خبار ا



22

INDUSTRYماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      تیر ماه 1400      شماره 33 دوره جدید )138(      

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

واحدهای فعال و پیگیری راه اندازی واحدهای نیمه 
تعطیل و تعطیل، دستگاه قضا در ورامین نیز به 
فعالیت  تا زمینه  قند ورود کرد  موضوع کارخانه 

مجدد آن فراهم شود.
شمس گفت: با برگزاری جلسات متعدد تخصصی و 
بازدید مسووالن استانی و کشوری از این کارخانه، 
مقرر شد که مالک بار دیگر به راه اندازی کارخانه 
قند اقدام کند که این مهم پس از به روزرسانی 
ادوات و تجهیزات کارخانه و آماده سازی مجدد 
محقق و با حضور مسووالن استانی و شهرستانی 

فعالیت فاز نخست آن آغاز می شود.
قدیمی ترین  از  یکی  ورامین،  قند  خانه  تصفیه 
کارخانه های کشور است که طراحی آن در سال 
۱۳۱۲ توسط نیکالی مارکف، معمار روسی انجام 
شد و با تجهیز آن توسط مهندسان چکسلواکی و 
تکمیل ساختمان در سال ۱۳۱۳، تولید قند در آن 

آغاز شد.
این کارخانه نقش مهمی در بسیاری از تحوالت 
این بخش از استان تهران داشته و هم اکنون نیز 
پس از ۸۶ سال، بخش مهمی از شهرستان را به نام 
کارخانه قند می شناسند و اغلب ساکنان قدیمی 
ورامین دست کم یک تابستان را در این تصفیه خانه 

کار کرده اند.
کارخانه قند ورامین عالوه بر ایجاد شغل و رشد 
و رونق اقتصادی منطقه، با دارا بودن یک زمین 
چمن طبیعی، یک سالن ورزش زورخانه ای و دو 
سالن ورزش کشتی و تکواندو، نقش مهمی در رشد 
ورزش ورامین داشت و بسیاری از ورزشکاران به نام 

ورامینی سابقه فعالیت در آن را دارند.
هر چند که اسناد و مبلغ واگذاری این کارخانه هیچ 
گاه به دست رسانه ها نرسید و کمتر مسوولی در 
ورامین از چگونگی این واگذاری اطالع دارد ولی 
پس از این واگذاری بود که دوران افول کارخانه قند 
ورامین آغاز شد و تعطیلی گاه و بیگاه، تعدیل نیرو 
و کاهش یک شیفت کاری باعث شد تا رفته رفته 

زمینه تعطیلی آن فراهم شود.
این کارخانه طی سالهای ۸۶ تا ۹۵ بارها تعطیل 
و مجددا راه اندازی شد و هیچ گاه به طور مداوم با 
ظرفیت کامل، فعالیت خود را ادامه نداد و مسووالن 
کارخانه قند، کمبود شکر خام به عنوان ماده اولیه را 

دلیل این تعطیلی مداوم اعالم می کردند.
قند  کارخانه  قدیمی  ساختمان  معماری  اهمیت 
ورامین موجب شد که نام آن در هفتم مهر ۱۳۸۱ 
با شماره ۶۱۴۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت 

شود.
 

ایرانی  نمونه  صادرکنندگان 
چطور انتخاب می شوند؟

سـازمان توسـعه تجـارت از آغـاز فراینـد انتخاب 
صادرکننـدگان نمونـه کشـور خبـر داد.

بـه گزارش ایسـنا، بـا توجه به برنامـه ریزی کالن 
کشـور برای محوریت دادن بـه صادرات غیرنفتی، 
در سـال های گذشـته دولـت بـا همـکاری اتـاق 
بازرگانـی تـالش کـرده در یـک فراینـد سـاالنه 
صادرکننـدگان نمونه کشـوری را انتخـاب کرده و 

از آنهـا تقدیـر کند.
طبـق برنامـه ریـزی صـورت گرفته، گام نخسـت 
بـرای انتخاب ایـن صادرکننـدگان از ابتـدای تیر 
مـاه کلید خـورده تـا نیمه این مـاه ادامـه خواهد 

داشت.
سـازمان توسـعه تجـارت اعـالم کـرده: سـامانه 
ثبت نـام متقاضیـان در  پورتـال رسـمی سـازمان 
1400tpo. توسـعه تجـارت ایـران بـه نشـانی
کشـور  صادرکننـدگان  و  شـده  فعـال   ir/exp
می تواننـد در مهلت دوهفته ای تعیین شـده )یکم 
تـا پانزدهـم تیرماه۱۴۰۰( نسـبت به ثبـت نام در 

ایـن رویـداد ملـی اقـدام کنند.
مهمتریـن شـاخص های انتخـاب در هـر گـروه، 
آمـار صـادرات و رشـد آن، تنـوع بازارهـای هدف 
صادراتـی، برنـد و کیفیت کاالی صادراتی، سـطح 
فنـاوری و ارزش افـزوده محصـوالت صادراتـی و 
مهارت هـای فنی و تخصصی بنگاه هـای صادراتی 

در حـوزه بازاریابـی و صادرات اسـت.
در سـال جـاری بیـش از هفتـاد گـروه کاالیـی و 
خدماتی در زیر مجموعه های کشـاورزی و صنایع 
غذایـی، محصوالت صنعتی، معدنی، خدمات فنی 
و مهندسـی، فنـاوری اطالعـات و ارتباطات و … 
بـه رقابـت پرداختـه کـه در نهایـت بـا توجـه بـه 
تعـداد متقاضیان و عملکرد صادراتی سـال ۱۳۹۹ 
در گروه هـا، حداکثـر ۵۰ صادرکننـده نمونه ملی 

می شـوند. انتخاب 

در سـال جـاری با هدف حمایت از توانمندسـازی 
بنگاه هـای کوچک و متوسـط کشـور، بـا تصویب 
کارگـروه انتخاب صادرکننـدگان نمونه ملی مقرر 
شـد یـک صادرکننـده نمونـه ملی از بیـن صنایع 
کوچک )با اشـتغال کمتر از پنجـاه نفر( انتخاب و 

مـورد تقدیر قـرار گیرد.
بـا توجه بـه نامگـذاری روز ۲۹ مهر مـاه به عنوان 
روز ملـی صادرات در تقویم رسـمی کشـور، طبق 
مصوبـه هیـأت وزیـران، سـازمان توسـعه تجارت 
ایـران موظف اسـت هر سـاله با تشـکیل کارگروه 
ویـژه متشـکل از نماینـدگان بانک مرکـزی، اتاق 
بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی ایـران، اتاق 
تعـاون، وزارت جهـاد کشـاورزی گمرک، سـازمان 
اسـتاندارد و سـازمان برنامه و بودجه ضمن اصالح 
صادرکننـده   ۵۰ تعـداد  انتخـاب،  شـاخص های 
نمونـه ملـی را انتخـاب و در ایـن روز معرفی کند.

 
ــروش اجــبــاری کــاال همراه  ف
روغن توسط شرکتهای پخش 

به بنکداران
گفـت:  غذایـی  مـواد  بنکـداران  اتحادیـه  دبیـر 
متاسـفانه شـاهد فـروش اجبـاری برنـج خارجی، 
کیسـه فریزر و تـن ماهی همراه با روغن از سـوی 
شـرکتهای پخـش بـه بنکـداران آنهـم بصـورت 

هسـتیم. قطره چکانـی 
بـه گـزارش مهـر؛ قاسـمعلی حسـنی در مـورد 
وضعیـت بـازار کاالهـای خوراکـی، اظهار داشـت: 
چشـم انداز فعلـی بازار تـا ۲۰ مرداد ماه سـکوت، 
رکود و فقدان مشـتری اسـت. انتظار گشایش های 
بیـن المللـی و روی کار آمـدن دولـت جدید امید 

جهـت کاهـش قیمت هـا را افزایش داده اسـت.
دبیـر اتحادیـه بنکداران مـواد غذایی افـزود: اینکه 
دولـت بتواند به این انتظارها پاسـخ دهد بسـتگی 
بـه نـگاه دولتمـردان دارد؛ دولتی هـا بایـد بـا بازار 
هماهنگ شـوند و جلسات مشـترک برگزار کنند 

اخبار
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و از تخصـص و تجربه فعاالن بازار اسـتفاده کنند. 
اگـر نـگاه دولتی ها بـه بازار بـاال به پایین باشـد و 
دولـت خود را باالدسـتی بداند و بـه جای نظارت، 
دخالـت کنـد اوضاع به همین شـکل خواهد ماند.

کمبود نداریم؛ گرانی داریم
وی در مـورد وضعیـت گرانی و کمبـود نیز گفت: 
در حـال حاضـر در بـازار کمبـودی نداریـم و بازار 
اشـباع شـده امـا گرانی همچنـان برقرار اسـت. از 
ابتـدای سـال روغـن ۳۵ درصد، شـکر ۷۲ درصد، 
لـوازم شـوینده ۲۰ درصـد و … افزایـش قیمـت 
داشـته اند. امـا در بازار قیمت ها باالتـر از نرخ های 

مصوب اسـت.
حسـنی افـزود: به عنوان مثـال روغـن جامد باید 
۹۰ هـزار تومان به فروش برسـد امـا تقریباً ۱۰ تا 
۲۰ هـزار تومـان گران تر فروخته می شـود. شـکر 
هـم در بـازار آزاد ۲ هـزار تومـان گران تـر فروخته 

می شود.
وی تصریــح کــرد: شــاهد فزونــی کاالهــا در 
فروشــگاه های زنجیــره ای هســتیم و بــازار اشــباع 
شــده امــا در بنکــداری هــا همچنــان کاال زیــاد 
ــار  ــم کاال در اختی ــهمیه های ک ــا س ــت و ب نیس

ــرد. ــرار می گی ــدار ق بنک
ــار  ــی اظه ــواد غذای ــداران م ــه بنک ــر اتحادی دبی
داشــت: همچنیــن شــاهد فــروش اجبــاری برنــج 
خارجــی، کیســه فریــزر و تــن ماهــی همــراه بــا 
روغــن از ســوی شــرکتهای پخــش بــه بنکــداران 
هســتیم؛ یعنــی وقتــی بنکــدار بــه شــرکت برای 
خریــد روغــن مراجعــه کنــد بایــد یکــی از ایــن 
ــورت،  ــن ص ــر ای ــرد در غی ــم بخ ــا را ه کااله

ــد. ــل نمی دهن ــی تحوی روغن
ــم  ــن ه ــه روغ ــیوه عرض ــن ش ــزود: همی وی اف
بصــورت قطــره چکانــی در حــال انجــام اســت؛ 
ــدار  ــر بنک ــه ه ــر ۱۵ روز ب ــه ه ــوری ک ــه ط ب
ــل داده  ــع تحوی ــن مای ــن روغ ــاً ۱۰ کارت جمع
می شــود کــه ایــن مقــدار در کمتــر از یــک روز 
توســط بنکــدار فروختــه می شــود و بقیــه روزهــا 
ــد  ــه می کنن ــداری مراجع ــه بنک ــتریانی ک مش

ــد. ــی گردن ــی بازم دســت خال
وی گفت: وقتی خرده فروش از درب بنکداری با 
دست خالی بازمی گردد، این شائبه برایش ایجاد 
می شود که کمبود تولید و عرضه وجود دارد و این 
بصورت طبیعی به مردم که مصرف کننده نهایی 

هستند هم منتقل می شود.
وی تاکیــد کــرد: بایــد سیاســت ها عــوض شــود 
و بازارهــا بــاز شــود. مــردم دیگــر توانایــی گرانــی 

ــتر ندارند. بیش

 

به  قاچاق  آشامیدنی  آب  پای 
کشور باز شد/ استفاده از آب 
معدنی خارجی برای مهمانی های لوکس

دبیـر انجمـن بنکداران تهـران گفـت: آب معدنی 
خارجـی بـه کشـور وارد می شـود و اقشـار مرفـه 
جامعـه بـرای مهمانی های لوکس خـود از این آب 

معدنی هـا می خرنـد.
بـه گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان؛ قاسـمعلی 
حسـنی دبیر انجمـن بنکداران تهـران اظهار کرد: 
آب معدنی هـای خارجـی بـا وجـود ممنوعیـت 
واردات، امـا در بازار هـای عمـده فروشـی تهـران 
معدنی هـا  آب  ایـن  اغلـب  می شـوند.  فروختـه 
وارد کشـور  اسـکاندیناوی  از کشـور های حـوزه 

شـده اند.
او بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه سـوئد و دانمـارک 
بزرگ تریـن صادرکننـدگان آب معدنـی بـه ایران 
هسـتند، افـزود: ایـن آب معدنی هـا بـه صـورت 
قاچـاق از مرز هـای جنوبـی کشـور وارد کشـور 
می شـوند و بـا قیمت هـای بسـیار زیـاد فروختـه 

می شـوند.
دبیـر انجمـن بنکـداران تهـران در پاسـخ بـه این 
سـوال کـه چرا بـا فروشـندگان کاالی قاچـاق در 
ایـن زمینـه برخـورد نمی شـود؟ بیـان کـرد: آب 
معدنـی تنهـا کاالی خوراکـی قاچاق نیسـت؛ در 
بنکداری هـای سراسـر تهـران بیـش از ۲ هـزار 
نـوع کاالی نوشـیدنی و خوراکـی قاچـاق فروخته 
می شـود کـه ایـن یعنـی نظـارت کافـی در ایـن 

حـوزه وجود نـدارد.
حسـنی ادامـه داد: برخورد با این فروشـندگان بر 
عهده انجمن بنکداران نیسـت و سـازمان حمایت 
مصـرف کننـدگان و تولیدکننـدگان  و سـازمان 
بازرسـی اصنـاف بایـد بـا ایـن متخلفـان برخورد 
کننـد. براین اسـاس انجمن تنها وظیفـه دارد که 

گـزارش تخلـف را بـه سـازمان های ناظـر بدهد.
او در پایـان تصریـح کـرد: به هر حـال آب معدنی 

بـه صـورت قاچـاق وارد کشـور می شـود و البتـه 
مصـرف همگانی و روزانه ندارد و تنها اقشـار مرفه 
جامعـه بـرای مهمانی هـای خـاص و لوکس خود 

ایـن آب معدنی هـا را می خرنـد.

 

قیمت  افـــزایـــش  احــتــمــال 
ماکارونی

کارفرمایـــان  صنفـــی  انجمـــن  مشـــاور 
کارخانجـــات ماکارونـــی از احتمـــال افزایـــش 
بیـــش از ۷۰ درصـــدی قیمـــت ماکارونـــی 
در ســـال جـــاری خبـــر داد و گفـــت کـــه 
ـــق  ـــت دقی ـــن قیم ـــرای تعیی ـــدگان ب تولیدکنن
ماکارونـــی در ســـال جـــاری، منتظـــر اعـــالم 
ــتند و  ــت هسـ ــف و صنعـ ــدم صنـ ــرخ گنـ نـ
ایـــن تاخیـــر در اعـــالم قیمـــت بـــرای آن هـــا 

مشکل ســـاز شـــده اســـت.
ـــا  ـــفق، ب ـــژده ش ـــول م ـــنا؛ رس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــت  ـــاری قیم ـــال ج ـــت در س ـــه دول ـــان اینک بی
ـــه  ـــاده اولی ـــه م ـــدم را ک ـــی گن ـــد تضمین خری
ـــد  ـــت، ۱۰۰ درص ـــی اس ـــد ماکارون ـــی تولی اصل
افزایـــش داده، اظهـــار کـــرد: ســـال گذشـــته 
ــان  ــدم را ۲۵۰۰ تومـ ــو گنـ ــر کیلـ ــت هـ دولـ
ــه  ــان بـ ــد و ۲۷۰۰ تومـ ــاورز می خریـ از کشـ
صنـــف و صنعـــت می فروخـــت امـــا امســـال 
ـــه  ـــده ک ـــالم ش ـــان اع ـــت ۵۰۰۰ توم ـــن قیم ای
بـــا هزینه هـــای تبعـــی حـــدود ۵۵۰۰ تومـــان 
بـــه دســـت صنـــف و صنعـــت می رســـد، امـــا 
ـــت.   ـــده اس ـــالم نش ـــی اع ـــت قطع ـــوز قیم هن

ـــه  ـــاری هزین ـــال ج ـــه در س ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــلفون و  ــل سـ ــدی مثـ ــته بنـ ــتمزد، بسـ دسـ
ـــرد:  ـــح ک ـــته، تصری ـــش داش ـــز افزای ـــن نی کارت
در حـــال حاضـــر مهمتریـــن مشـــکل تولیـــد 
کننـــدگان مشـــخص نشـــدن قیمـــت گنـــدم 
صنـــف و صنعـــت اســـت و بـــا گذشـــت ســـه 
مـــاه از ســـال جـــاری مشـــخص نیســـت کـــه 

اخبار
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ـــر چـــه اســـاس  ـــی ب قیمـــت تمـــام شـــده ماکارون
ـــود.   ـــبه ش ـــد محاس بای

یارانه نمی خواهیم!
ـــن  ـــاره تامی ـــوز درب ـــه هن ـــان اینک ـــا بی ـــفق ب ش
گنـــدم یارانـــه ای یـــا بـــدون یارانـــه هـــم 
ـــرد:  ـــار ک ـــت، اظه ـــده اس ـــالم نش ـــی اع تصمیم
ــه و  ــال یارانـ ــه دنبـ ــدگان بـ ــه تولیدکننـ البتـ
ـــت ســـالم  تفـــاوت قیمـــت نیســـتند؛ چراکـــه رقاب
ــت  ــی رانـ ــور کلـ ــه طـ ــرد. بـ ــن می بـ را از بیـ
در صنعـــت مشـــکالت و چالش هـــای زیـــادی 
ـــاد  ـــده ایج ـــرف کنن ـــده و مص ـــد کنن ـــرای تولی ب

می کنـــد.  
ـــدم در  ـــت واردات گن ـــه ممنوعی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــن  ـــا ای ـــت م ـــت: در خواس ـــر، گف ـــالهای اخی س
ـــام  ـــت تم ـــه قیم ـــدم را ب ـــت گن ـــه دول ـــت ک اس
شـــده بـــه صنـــف و صنعـــت عرضـــه کنـــد. 
ــی  ــت گاهـ ــط دولـ ــر فقـ ــال های اخیـ در سـ
بـــرای جبـــران کمبودهـــا گنـــدم وارد کـــرده 
اســـت؛ بنابرایـــن فقـــط یـــک منبـــع تأمیـــن 
ـــد  ـــا بای ـــدگان ی ـــود دارد و تولیدکنن ـــدم وج گن
مســـتقیماً گنـــدم را از کشـــاورز بخرنـــد یـــا از 
ـــت  ـــاس قیم ـــر اس ـــی ب ـــی دولت ـــرکت بازرگان ش

ـــد.   ـــه کنن ـــده تهی ـــام ش تم
ـــان  ـــی کارفرمای ـــه مشـــاور انجمـــن صنف ـــه گفت ب
ـــاه  ـــه م ـــت س ـــا گذش ـــی، ب ـــات ماکارون کارخانج
ـــف و  ـــدم صن ـــوز قیمـــت گن ـــد، هن از ســـال جدی
ـــر  ـــاس آن و ب ـــر اس ـــا ب ـــده ت ـــن ش ـــت تعیی صنع
ـــای  ـــایر مولفه ه ـــتمزد و س ـــش دس ـــای افزای مبن
ـــی تعییـــن شـــود.   ـــد ماکارون تولیـــد قیمـــت جدی
احتمـــال افزایـــش ۷۰ درصـــدی قیمـــت 

ماکارونـــی
ــاً قیمـــت  ــد قطعـ ــال جدیـ ــزود: در سـ وی افـ
ماکارونـــی افزایـــش خواهـــد یافـــت، امـــا 
ـــود،  ـــام ش ـــر انج ـــت دیرت ـــن قیم ـــدر تعیی هرچق
تولیدکننـــدگان بـــا مشـــکل جـــدی تـــری در امـــر 
ـــه  ـــن ادام ـــد؛ بنابرای ـــد ش ـــه خواهن ـــد مواج تولی
ـــه قیمـــت ســـال گذشـــته  ـــه کاال ب ـــد ک ـــن رون ای
ـــا  ـــل ب ـــل و نق ـــه حم ـــا هزین ـــود، ام ـــه ش عرض
ـــدود ۳۹  ـــا ح ـــتمزد ب ـــد، دس ـــش ۷۰ درص افزای
ـــد  ـــش از ۷۰ درص ـــا بی ـــدی ب ـــته بن ـــد، بس درص
ـــه  ـــربار مواج ـــای س ـــه ه ـــش هزین ـــار افزای در کن
ـــت.   ـــن نیس ـــدگان ممک ـــرای تولیدکنن ـــد ب باش

سهم ۶۰ درصدی گندم در تولید ماکارونی
ـــش  ـــورت افزای ـــه در ص ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــفق ب ش
۱۰۰ درصـــدی قیمـــت گنـــدم نیـــز، قیمـــت 
ـــد، در پاســـخ  ـــدا کن ـــش پی ـــد افزای ـــی بای ماکارون

بـــه ســـوالی دربـــاره میـــزان افزایـــش قیمـــت 
ـــی  ـــت دقیق ـــوز قیم ـــرد: هن ـــار ک ـــی اظه ماکارون
ـــرآورد  ـــاری ب ـــال ج ـــی در س ـــرخ ماکارون ـــرای ن ب
ـــاد  ـــرایط ی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــت ام ـــده اس نش
ـــت  ـــدم در قیم ـــدی گن ـــهم ۶۰ درص ـــده و س ش
ـــواهد  ـــن ش ـــا ای ـــد ب ـــر می رس ـــه نظ ـــی ب ماکارون
ـــاری  ـــال ج ـــی در س ـــته ماکارون ـــر بس ـــت ه قیم
ـــد  ـــدا کن ـــش پی ـــد افزای ـــا ۸۰ درص ـــد ۷۰ ت بای
امـــا هنـــوز نـــرخ دقیقـــی مشـــخص نشـــده 

ـــت.   اس
ــال  ــه در حـ ــان اینکـ ــا بیـ ــن بـ وی همچنیـ
حاضـــر ماکارونـــی یارانـــه دریافـــت نمی کنـــد 
ـــت:  ـــت، گف ـــی نیس ـــذاری آن تثبیت ـــت گ و قیم
ـــا  ـــی ب ـــدگان تعامالت ـــته تولیدکنن ـــال گذش س
ســـازمان حمایـــت داشـــتند کـــه بـــا توجـــه 
ـــرر  ـــه ض ـــدودی ب ـــا ح ـــا ت ـــی ه ـــه زن ـــه چان ب
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــود ام ـــدی ب ـــای تولی واحده
اینکـــه مدتـــی اســـت تولیدکننـــدگان گنـــدم 
را آزاد تهیـــه می کننـــد، بـــر اســـاس ضوابـــط 
ســـازمان حمایـــت بایـــد قیمـــت را خودشـــان 
ـــد  ـــالم کنن ـــت اع ـــازمان حمای ـــه س ـــن و ب تعیی
ـــاً  ـــود. اصطالح ـــامانه درج ش ـــت در س و در نهای
ـــی  ـــازار قیمـــت ماکارون ـــم ب ـــه تنظی ـــق مصوب طب

ــود. ــاری می شـ ــود اظهـ خـ
ـــت  ـــت خواس ـــان از دول ـــده در پای ـــن تولیدکنن ای
ـــف و  ـــدم صن ـــت گن ـــر قیم ـــه زودت ـــر چ ـــا ه ت

ـــد. ـــالم کن ـــت را اع صنع
ــر  ــر بـ ــال حاضـ ــه در حـ ــت کـ ــی اسـ گفتنـ
ــته  ــر بسـ ــت هـ ــامانه ۱۲۴ قیمـ ــاس سـ اسـ
ـــی ۸۶۰۰  ـــاده ۷۰۰ گرم ـــته ای س ـــی رش ماکارون
ــی ۶۳۰۰  ــی ۵۰۰ گرمـ ــته ماکارونـ ــر بسـ و هـ

تومـــان اســـت.

 

فرآوری شده شتر   محصوالت 
در اولین فروشگاه ایران

ـــه  ـــه در زمین ـــت ک ـــوری اس ـــن کش ـــران اولی ای

ــتر  ــای شـ ــه فرآورده هـ ــردن کلیـ ــاری کـ تجـ
اقـــدام کـــرده اســـت.

بـــه گـــزارش تســـنیم، مقـــداد همتـــی مدیـــر 
توســـعه گری  گســـترش  شـــرکت  عامـــل 
ـــگاه  ـــن فروش ـــاح اولی ـــیه افتت ـــس در حاش پردی
ــار  ــتر  اظهـ ــده شـ ــرآوری شـ ــوالت فـ محصـ
ـــه  ـــن کشـــوری اســـت ک ـــران اولی ـــه ای داشـــت ک
ـــای  ـــه فرآورده ه ـــردن کلی ـــاری ک ـــه تج در زمین
ـــورها  ـــر کش ـــت. در دیگ ـــرده اس ـــدام ک ـــتر اق ش
ـــا  ـــتر و ی ـــیر ش ـــا روی ش ـــارات تنه ـــون ام همچ
گوشـــت آن فعالیـــت صـــورت گرفتـــه اســـت.

وی افـــزود: »هـــدف اصلـــی از ایـــن کار، اقتصـــادی 
کـــردن پـــرورش شـــتر در کشـــور اســـت تـــا 
دامـــداران تمایـــل پیـــدا کـــرده و در ایـــن 
زمینـــه فعالیـــت کننـــد. بـــه همیـــن منظـــور 
ـــیر  ـــت، ش ـــامل پوس ـــتر ش ـــوالت ش ـــام محص تم
ـــه  ـــد و ب ـــاال تولی ـــزوده ب ـــا ارزش اف ـــت ب و گوش
ـــتر  ـــرورش ش ـــد و پ ـــا تولی ـــد ت ـــی رس ـــروش م ف

ـــد. ـــادی باش ـــداران اقتص ـــرای دام ب
هـــدف مـــا تصدی گـــری نیســـت بنابرایـــن از 
ـــن  ـــه و تامی ـــواد اولی ـــد در م ـــه بتوانن ـــانی ک کس
ـــتر  ـــوالت ش ـــرای محص ـــزوده ب ـــی، ارزش اف مال
ـــرو  ـــم. کنس ـــی کنی ـــت م ـــد حمای ـــاد کنن ایج
گوشـــت شـــتر و دوغ شـــتر، شیرخشـــک و 
محصـــوالت چرمـــی از پوســـت شـــتر و همچنیـــن 
ـــواع کرمهـــای پوســـتی  روغـــن کوهـــان شـــتر و ان
ـــرکت  ـــت ش ـــورد حمای ـــوالت م ـــر محص از دیگ

ـــت. ـــس اس ـــری پردی ـــعه گ ـــترش توس گس
ـــترش  ـــرای گس ـــی ب ـــه های ـــرکت برنام ـــن ش ای
و تاســـیس غرفـــه  و فروشـــگاه زنجیـــره ای در 
ـــد.  ـــی کن ـــی م ـــور اجرای ـــارج از کش ـــل و خ داخ
ـــز  ـــد نی ـــر و بیرجن ـــعبه بابلس ـــران، ش ـــد از ته بع
ـــه  ـــم ب ـــتر ه ـــان ش ـــد. کوه ـــد ش ـــاح خواهن افتت
صـــورت ســـنتی اســـتفاده می شـــد و آن را آب 
ـــا  ـــی ب ـــای مفصل ـــرای درده ـــا ب ـــد ام ـــی کردن م
ـــام  ـــکان انج ـــط پزش ـــه توس ـــی ک ـــاوری خاص فن
شـــد توانســـتیم پمـــاد ضـــد درد بســـازیم و از 
ترکیـــب کوهـــان و شـــیر شـــتر انـــواع کـــرم 

ـــم. ـــد کردی ـــورت تولی ـــت و ص دس
ـــای  ـــرآورده ه ـــران از ف ـــار در ای ـــن ب ـــرای اولی ب
ـــن  ـــه شـــده و همچنی شـــیر شـــتر شـــکالتی تهی
ـــیر  ـــت از ش ـــات چاکل ـــکافه و ه ـــت نس در صنع

ـــم«. ـــتفاده کردی آن اس

اخبار
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ــی از  ــاش ــد صـــــادرات ن رشـ
سیاست های راهبردی نیست/ 
باعث  کرونایی  محدودیت  کاهش 

رشدتجارت خارجی شد
سرپرســت ســابق ســازمان توســعه تجــارت 
ایــران، گفــت: رشــد صــادرات ناشــی از سیاســت 
راهبــردی نیســت بلکه کاهــش محدودیــت های 
تجــاری ناشــی از کرونــا باعــث افزایــش صــادرات 

شــده اســت.
ــودودی در  ــا م ــارس؛ محمدرض ــزارش ف ــه گ ب
مــورد افزایــش ۴۸ درصــدی صــادرات در ۲ ماهــه 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، 
گفــت: ســال گذشــته و مخصوصــا ۲ مــاه ابتدایی 
ســال قبــل بــه علــت شــیوع بیمــاری کرونــا در 
ــاص  ــیار خ ــی بس ــارت خارج ــرایط تج ــا ش دنی
ــود و  ــته ب ــا بس ــام مرزه ــه تم ــوری ک ــود؛ بط ب
ــه تنهــا بیــن ایــران و ســایر  تجــارت خارجــی ن
ــا  ــورهای دنی ــب کش ــان اغل ــه می ــورها بلک کش
ــورها  ــن کش ــی بی ــادل کاالی ــود و تب ــف ب متوق
محــدود بــه کاالهــای بســیار خــاص و ضــروری 

ــود.  شــده ب
سرپرســت ســابق ســازمان توســعه تجــارت 
ایــران افــزود: بنابرایــن تجــارت خارجــی کشــور و 
متعاقــب آن صــادرات در ســال ۹۹ متاثــر از ایــن 
محدودیــت هــا نســبت بــه ســال ۹۸ دچــار افــت 
ــی مثــل  شــدید شــد و حتــی در مــورد بازارهای
ــال  ــارت کام ــت تج ــز اف ــتان نی ــراق و افغانس ع

ــود.  محســوس ب
وی بــا اشــاره بــه اینکه االن شــرایط تجــاری بین 
ــه حالــت عــادی  ــران و کشــورهای مختلــف ب ای
برگشــته اســت، گفــت: بنابرایــن افزایــش میــزان 
ســطح مــراودات تجــاری  ایــران و یــا افزایــش ۴۸ 
ــرایط  ــت ش ــی از بازگش ــادرات ناش ــدی ص درص

تجــاری  بــه شــرایط پیــش از کرونــا اســت. 
مــودودی با اشــاره بــه رشــد صــادرات در دو ماهه 

اول ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل گفــت: بــا کاهــش محدودیــت هــا و کاهش 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــاری نس ــای تج تردده
شــاهد تجــارت بــوده ایــم و ایــن افزایــش ناشــی 

از اقــدام خاصــی نبــوده اســت. 
مــودودی بیــان داشــت: در ۲ ماهــه ابتــدای 
امســال حجــم تجــارت خارجــی کشــور بصــورت 
ماهانــه حــدود ۶ میلیــارد دالر بــوده اســت کــه 
تقریبــا نیمــی از آن مرتبــط بــا صــادرات و نیمــی 
ــوده اســت بنابرایــن  ــه واردات ب دیگــر مرتبــط ب
بــا چنیــن رونــد تجــاری صــادرات مــا در ســال 
ــارد  ــا ۴۰ میلی ــز رقمــی حــدود ۳۵ ت جــاری نی

ــرآورد مــی شــود.  دالر ب
ــی کشــور در ۲  ــان داشــت: رشــد صادرات وی بی
ماهــه ابتــدای امســال نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته ناشــی از سیاســت راهبــردی 
ــارت  ــش تج ــه در کاه ــا اینک ــت کم ــوده اس نب
ــش  ــز نق ــال ۹۸ نی ــه س ــبت ب ــال ۹۹ نس در س
نداشــتیم بلکــه مســائل و محدودیت های ناشــی 

ــا باعــث ایــن کاهــش شــد.  از کرون
سرپرســت ســابق ســازمان توســعه تجــارت ایران 
بیــان داشــت: اساســا تجــارت خارجــی کشــور به 
ــازار  ــرای توســعه ب ــه ای ب طــور مشــخص برنام
ــه  ــدارد و هیــچ برنامــه ای ب و تشــدید تجــارت ن
صــورت جــدی از طــرف دولــت بــرای جهــش یــا 

توســعه صــادرات دنبــال نمــی شــود. 
مــودودی بیــان داشــت: تعــداد رایزنــان بازرگانــی 
نســبت بــه ســال ۹۹ تغییری نکــرده اســت  و در 
ــا هیــچ  ســال جــاری پیمــان تجــاری خاصــی ب
کــدام از کشــورهای دنیــا منعقــد نشــده و هیــچ 
محصــول جدیــدی نیــز بــه محصــوالت صادراتی 
مــا اضافه نشــده کــه انتظــار افزایــش صــادرات را 

ــته باشیم.  داش
وی بــا بیــان اینکــه دیپلماســی تجــاری به شــیوه 
ــی  ــت: فرمانده ــی شــود، گف ــال م گذشــته دنب
واحــدی در سیاســت هــای تجــاری کشــور 
وجــود نــدارد و هنــوز هــم سیاســت هــای ارزی 
ــذار اســت.  ــای تجــاری تاثیرگ روی سیاســت ه
مــودودی بیــان داشــت: اگرچــه نزدیــک شــدن 
قیمــت ارز نیمایــی بــه ارز بــازار آزاد باعــث شــده 
ــی بیشــتری  ــی تمایل ــای صادرات ــا شــرکت ه ت
بــرای صــادرات و بازگشــت ارز حاصــل از صادرات 
داشــته باشــند امــا در مجمــوع از ســوی دولــت 
ــرای توســعه تجــارت و  ــه خاصــی ب ــچ برنام هی
صــادرات دنبــال نشــده کــه ماحصــل آن رشــد 

۴۸ درصــدی صــادرات باشــد.

 

به  نــوزاد  شیرخشک  کمبود 
زودی جبران می شود

رئیــس انجمن تولیدکننــدگان شیرخشــک نوزاد 
بــا بیــان اینکــه برخــی تولیدکننــدگان ارز دولتی 
ــد  ــی تولی ــد و ازشــرایط بحران دریافــت کــرده ان
ــه  ــا خواســت ب ــواده ه ــم، از خان ــرده ای ــور ک عب

انــدازه نیــاز شیرخشــک خریــداری کننــد.
ــار  ــل زاده اظه ــی تحوی ــر؛ هان ــزارش مه ــه گ ب
ــرکت های  ــی از ش ــته برخ ــه گذش ــت: هفت داش
ــواد  ــرای واردات م ــک ب ــیر خش ــده ش تولیدکنن
اولیــه ارز دولتــی دریافــت کردنــد و بــا توجــه بــه 
ایــن مســأله بــه نظــر نمی رســد کــه مشــکلی در 
ــازار ایــن  تولیــد و تأمیــن شیرخشــک نــوزاد و ب

محصــول ایجــاد شــود.
وی بـا اشـاره به اینکه با تخصیـص ارز به برخی از 
شـرکت های واردکننـده، از شـرایط بحرانی تولید 
خـارج شـده ایـم، تاکیـد کـرد: از سـازمان غـذا و 
دارو درخواسـت داریـم کـه ارز مـورد نیـاز مابقـی 
شـرکت ها را نیـز سـریع تر تخصیص دهـد تا تمام 

نگرانی هـا برطرف شـود.
تحویـل زاده در بخـش دیگری از سـخنان خود با 
اشـاره بـه مباحـث مطرح شـده مبنی بـر کمبود 
شیرخشـک نوزاد در بازار نیـز گفت: کمبود وجود 
دارد ولـی مـا در حـال مدیریـت آن هسـتیم، بـا 
توجـه بـه تخصیـص ارزی کـه انجـام گرفتـه نیز 
تـالش می کنیـم هر چه سـریع تر مواد اولیـه وارد 

شـده و کمبود جبران شـود.
تحویـل زاده بـا بیـان اینکـه خانواده هـا از تـرس 
ایجـاد کمبود، تعداد زیادی شیرخشـک خریداری 
می کننـد، افـزود: همین مسـأله موجب می شـود 

کـه با کمبـود در بـازار مواجه شـویم.
ــا  ــا از خانواده ه ــرد: درخواســت م ــح ک وی تصری
ــک  ــاز شیرخش ــدازه نی ــه ان ــه ب ــت ک ــن اس ای
خریــداری کننــد و نگــران تأمیــن ایــن محصــول 

نباشــند.

اخبار
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روغـن  در  ناخالصـی  وجـود 
زیتون های فله

ـــان  ـــکی زنج ـــوم پزش ـــگاه عل ـــگران دانش پژوهش
ویژگی هـــای کیفـــی روغن هـــای زیتـــون را 

ـــد. ـــرار دادن ـــی ق ـــورد بررس م
بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری صنعـــت غـــذا و 
ـــه  ـــان رتب ـــتان زنج ـــاورزی)اگروفودنیوز(، اس کش
ـــوه  ـــر کشـــت می ـــد و ســـطح زی نخســـت در تولی
زیتـــون را دارد.  روغـــن زیتـــون یکـــی از بهتریـــن 
ــت  ــار مثبـ ــوده و آثـ ــی بـ ــای خوراکـ روغن هـ

ـــان دارد. ـــالمتی انس ـــددی برس متع
انبـــارداری طوالنـــی مـــدت زیتـــون در دمـــای 
محیـــط، قبـــل از اســـتخراج روغـــن موجـــب 
کاهـــش کیفیـــت روغـــن می شـــود. بـــه 
ـــکان  ـــون ام ـــن زیت ـــاالی روغ ـــت ب ـــطه قیم واس
اختـــالط ایـــن روغـــن بـــا ســـایر روغن هـــای 
گیاهـــی ارزان قیمـــت و روغن هـــای بـــا ارزش 
ــه  ــن تصفیـ ــد روغـ ــر ماننـ ــه ای پایین تـ تغذیـ
ـــه  ـــود دارد، ک ـــون وج ـــه زیت ـــن تفال ـــده و روغ ش
ـــی  ـــدن ارزش غذای ـــن آم ـــر موجـــب پایی ـــن ام ای

ــود. ــون می– شـ ــن زیتـ روغـ
ـــک  ـــا انجـــام ی ـــه همیـــن دلیـــل پژوهشـــگران ب ب
طـــرح پژوهشـــی، بـــه ارزیابـــی ویژگی– هـــای 
کیفـــی و فیزیکوشـــیمیایی روغـــن زیتـــون عرضـــه 

ـــد. ـــازار اســـتان زنجـــان پرداختن شـــده در ب
نتایـــج حاصـــل از ایـــن پژوهـــش مطابقـــت کلیـــه 
نمونه هـــای دارای نـــام تجـــاری بـــا اســـتانداردهای 
ـــی اســـت. برخـــی نمونه هـــای  ـــن الملل ـــی و بی مل
ـــری  ـــت پایین ت ـــاری( کیفی ـــام تج ـــد ن ـــه )فاق فل
در ویژگی هـــای مـــورد آزمـــون داشـــته و 
ـــای  ـــا روغن ه ـــالط ب ـــدی از اخت ـــن درص همچنی

ـــد. ـــان دادن ـــر را نش دیگ
بنابرایـــن احـــداث کارگاه –هـــای مکانیـــزه 
ــه  ــا ظرفیـــت تولیـــد زیتـــون بـ متناســـب بـ
منظـــور اســـتحصال روغـــن بـــا خصوصیـــات 

فیزیکوشـــیمیایی مطلـــوب و بررســـی اثـــرات 
ـــای  ـــزام کارگاه –ه ـــتخراج و ال ـــتم های اس سیس
ــب  ــدی و برچسـ ــته بنـ ــن بربسـ ــد روغـ تولیـ

ــت. ــروری اسـ ــذاری مناســـب ضـ گـ
بـــا  تحقیقاتـــی  پـــروژه  ایـــن  نتایـــج 
کیفـــی  ویژگی هـــای  »ارزیابـــی  عنـــوان 
ــون )پاالیـــش  ــن زیتـ ــیمیایی روغـ وفیزیکوشـ
شـــده و بکـــر( عرضـــه شـــده در اســـتان 
ــج  ــگاه نتایـ ــال ۱۳۹۸« در پایـ ــان در سـ زنجـ
ـــده  ـــر ش ـــور منتش ـــالمت کش ـــای س پژوهش ه
ـــر  ـــرد، دکت ـــدی ف ـــید محم ـــم س ـــیده مری و س
پیمـــان قاســـمی افشـــار و دکتـــر حســـن زاد آذر؛ 
ـــان  ـــکی زنج ـــوم پزش ـــگاه عل ـــگران دانش پژوهش

ــتند. ــارکت داشـ ــام آن مشـ در انجـ

 
خشکبار  مشتری  اصلی ترین 

ایران کدام کشور است؟
ســازمان توســعه تجــارت در جدیدتریــن گزارش 
ــه بررســی وضعیــت صــادرات خشــکبار  خــود ب
ــان  ــه نش ــه ک ــاری پرداخت ــال ج ــران در س ای
ــن بخــش اســت. ــده رشــد صــادرات در ای دهن

بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و 
ــعه  ــازمان توس ــوز(، از س ــاورزی )اگروفودنی کش
ــال های  ــول س ــه در ط ــود آنک ــا وج ــارت؛ ب تج
گذشــته بســیاری از دولت هــا بــر لــزوم حرکــت 
ــا  ــده و ب ــای پیچی ــادرات کااله ــمت ص ــه س ب
ارزش افــزوده بــاال تاکیــد کرده انــد امــا در عمــل 
ــا  ــران را ی ــادرات ای ــی از ص ــش مهم ــوز بخ هن
محصــوالت وابســته بــه نفــت تشــکیل می دهنــد 
یــا کشــاورزی و محصــوالت غذایــی و از ایــن رو 
حفــظ بازارهــای ســنتی ایــران اهمیــت فراوانــی 

دارد.
در سال  ۱۳۹۹، میزان صادرات خشکبار ایران نیز 
به تبعیت از وضعیت جهانی اقتصاد زیر سایه شیوع 
کرونا، کاهش یافت اما همانطور که آمارها نشان 

میزان  سال ۱۴۰۰  ابتدایی  ماهه  دو  در  می دهد 
افزایش یافته، آمارهای  ایران ۴۸ درصد  صادرات 
تفکیکی سازمان توسعه تجارت نیز نشان می دهد 
که در حوزه خشکبار صادرات ایران افزایش یافته 

است.
بــر اســاس اعــالم ایــن ســازمان،  صــادرات ایــن 
ــا  ــالجاری ب ــت س ــه نخس ــی دو ماه ــروه ط گ
ارزشــی معــادل ۲۱۲ میلیــون دالر و بــه وزن 
ــه در مقایســه  ــه ک ــن صــورت گرفت ــزار ت ۹۶ ه
ــی  ــر ارزش ــل از نظ ــال قب ــابه س ــدت مش ــا م ب
۳۶ درصــد و بــه لحــاظ وزنــی ۲۵ درصــد رشــد 

ــته اســت. داش
از این میزان، صادرات پسته خود به تنهایی معادل 
۱۲۲ میلیون دالر و ۱۸ هزار تن بوده است که 
خود  به  را  گروه  این  صادرات  کل  از  درصد   ۵۷
اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
نظر ارزشی ۴۳ درصد و از لحاظ وزنی ۵۰ درصد 

افزایش را نشان  می دهد.
صادراتــی  هــدف  بازارهــای  مهمتریــن  از 
ــوان  ــور می ت محصــوالت خشــکبار در دوره مذک
بــه چیــن، امــارات متحــده عربــی، هندوســتان، 
ــتان،  ــیه، قزاقس ــتان، روس ــراق، پاکس ــه، ع ترکی

ــرد. ــاره ک ــتان و– اش ــام، افغانس ویتن
سالجاری  نخست  ماهه  دو  طی  خرما  صادرات 
معادل ۴۸ هزارتن به ارزش۴۲ میلیون دالر بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 
۱۲ درصد و از لحاظ وزنی ۱۳ درصد افزایش را 
نشان می دهد. صادرات کشمش نیز طی دو ماهه 
سالجاری  معادل ۲۷ هزارتن به ارزش ۳۵ میلیون 
دالر بوده که نسبت به مدت مشابه قبل از نظر 
ارزشی و وزنی با ۵۰ درصد رشد مواجه شده است.

 

میلیـارد   ۶ صـادرات  امـکان 
و  غذایـی  صنایـع  دالری 

آشامیدنی ظرف مدت ۵ سال
معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت، رســیدن بــه 
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صــادرات حداقــل ۶ میلیــارد دالری ظــرف مــدت 
۵ ســال را بــا تدویــن و اجــرای برنامــه عملیاتــی 
زنجیــره ارزش صنعــت غــذا امــکان پذیر دانســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و 
کشــاورزی )اگروفودنیــوز(، بــه نقــل از وزارت 
ــه  ــی در جلس ــی نیارک ــدی صادق ــت، مه صم
ــره  ــی زنجی ــه عملیات بررســی پیشــنهادات برنام
ارزش صنعــت غــذا کــه بــا حضــور علــی 
آقامحمــدی »عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام و رئیــس گــروه اقتصــادی معاونت بررســی 
ــای  ــکل ه ــری« و تش ــم رهب ــام معظ ــر مق دفت
ــی  ــع غذای ــر صنای ــای برت ــی و واحده تخصص
ــزود:  ــب، اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــد، ب ــزار ش برگ
تشــکیل کنسرســیوم تولیــد صادراتــی، برندینگ 
ــی، فروشــگاه های زنجیــره ای، ســرمایه  و بازاریاب
ــوب  ــه در چارچ ــدون کارخان ــد ب ــذاری و تولی گ
ــرار  ــر ق ــذا مدنظ ــت غ ــردی صنع ــند راهب س

ــد. ــد ش ــه خواه گرفت
ــت  ــای صنع ــی ظرفیت ه ــریح برخ ــا تش وی ب
ــه واردات در  ــتگی ها ب ــرد: وابس ــان ک ــی بی غذای
ــاد  ایــن حــوزه حداقلــی و میــزان ارزآوری آن زی
اســت، تــاب آوری در ایــن حــوزه باالســت و 

ــد شــد. ــدار خواه ــت پای ســبب امنی
ــد و  ــی کنسرســیوم تولی ــه عملیات ــن برنام تدوی

ــذا ــت غ ــادرات صنع ص
ــاره  ــا اش ــت ب ــع وزارت صم ــور صنای ــاون ام مع
بــه اینکــه برنامــه عملیاتــی کنسرســیوم تولیــد 
ــت،  ــده اس ــن ش ــذا تدوی ــت غ ــادرات صنع و ص
گفــت: برنامــه زنجیــره ارزش صنعــت غــذا نیــز با 
محوریــت مشــارکت حداکثــری و فعاالنــه بخــش 
ــر  ــن و در حضــور وزی ــه زودی تدوی خصوصــی ب

ــه خواهــد شــد. صمــت ارای
ــه  ــه برنام ــادآوری اینک ــا ی ــی ب ــی نیارک صادق
عملیاتــی توســعه صنعــت پوشــاک و کفــش بــا 
حضــور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت رونمایی 
ــن برنامــه ۴ موضــوع تولیــد،  شــد، گفــت: در ای
بازاریابــی و فــروش و  تأمیــن و لجســتیک، 
همچنیــن زیرســاختها مــورد توجــه قــرار گرفت.
گفتنــی اســت کــه در ایــن جلســه تشــکل های 
تخصصــی بخــش خصوصــی بــه بیــان مهمترین 
ــه  ــن برنام ــه تدوی نقطــه نظــرات خــود در زمین
غذایــی  صنعــت  ارزش  زنجیــره  عملیاتــی 
پرداختنــد و مقــرر شــد تــا کمیتــه ای متشــکل 
ــی  ــن و نهای ــرای تدوی ــن بخــش ب ــن ای از فعالی
ــات آن در  ــکیل و جس ــه تش ــن برنام ــازی ای س

ــردد. ــزار گ ــت برگ ــرع وق اس

 

کنســـرو ماهـــی در ســـه ماهـــه 
قیمتـــی  افزایـــش  امســـال 

نداشته است
نایــب رییــس ســندیکای صنایــع کنســرو ایــران 
گفــت: باوجــود افزایــش نــرخ تــورم و هزینه هــای 
ــرو  ــدد کنس ــت هرع ــد، قیم ــده تولی ــام ش تم
ماهــی در ســه ماهه نخســت ســال ۱۴۰۰ هیــچ 

افزایشــی نداشــته اســت.
ــاره  ــاری درب ــعود بختی ــا؛ مس ــزارش ایرن ــه گ ب
نــرخ کنســرو ماهــی، افــزود: ســقف قیمــت هــر 
عــدد کنســرو ماهــی در پایــان ســال ۱۳۹۹ 
بــرای مصــرف کننــدگان ۲۹ هــزار و ۹۰۰ تومــان 
بــوده کــه تــا پایــان خردادمــاه ســال ۱۴۰۰ نیــز 

تغییــری نخواهــد داشــت.
نایــب رییــس ســندیکای صنایــع کنســرو ایــران 
اظهــار داشــت: ایــن درحالــی اســت کــه عــالوه 
ــن،  ــامل روغ ــد ش ــای تولی ــایر هزینه ه ــر س ب
ــری(،  ــن وکارگ ــته بندی، کارت ــی، درب، بس قوط
ــی در  ــون ماه ــه همچ ــاده اولی ــت م ــط قیم فق
طــول یــک ســال اخیــر بیــش از  ۲۰۰ درصــد 

افزایــش داشــته اســت.
ــا ۲۰ درصــدی کنســرو ماهــی از  افزایــش ۱۵ ت

تیــر مــاه امســال
بختیــاری تصریــح کــرد: پــس از انتخابــات 
ماهــی  کنســرو  قیمــت  ریاســت جمهوری 
بیــن ۱۵ تــا ۲۰ درصــد افزایــش مــی یابــد کــه 
تولیدکننــدگان بــرای ادامــه حیــات تولیــد خــود 

ــتند. ــت هس ــش قیم ــن افزای ــه ای ــار ب ناچ
وی، دربــاره مــاده اولیــه کنســرو همچــون ماهــی 
ــون  ــد ت ــل صی ــای فص ــون در انته ــت: اکن گف
ماهیــان داخلــی هســتیم، بنابرایــن در صورتــی 
ــت  ــن اس ــویم ممک ــه واردات ش ــار ب ــه ناچ ک
شــاهد افزایــش ۳۰ درصــدی نــرخ ماهی باشــیم.
نایــب رییــس ســندیکای صنایــع کنســرو ایــران،  
ــه واردات تــون ماهیــان  تخصیــص ارز رســمی ب

و همچنیــن  تخصیــص ســهمیه روغــن بــه ایــن 
ــدگان  ــات تولیدکنن ــه حی ــرای ادام ــت را ب صنع
کنســرو ماهــی خواســتار شــد و افــزود: پارســال 
بــا حمایــت دولــت در ســه نوبــت ســهیمه روغن 
بــه کارخانجــات کنســرو ماهــی ارائــه شــد، امــا 
امســال هنــوز روغــن ســهمیه ای در اختیــار ایــن 

کارخانجــات قــرار نگرفتــه اســت.
بـــه گفتـــه وی، ســـال گذشـــته ســـه نوبـــت 
ــه  ــات ارائـ ــه کارخانجـ ــهمیه ای بـ ــن سـ روغـ
ـــک  ـــت آن توســـط ســـندیکا و ی شـــد کـــه دو نوب
نوبـــت توســـط وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
ـــرای  ـــع ب ـــوم توزی ـــه س ـــه مرحل ـــد ک ـــع ش توزی
تولیدکننـــدگان چنـــدان رضایتمندانـــه نبـــوده 

ـــت. اس
بختیـــاری ابـــراز امیـــدواری کـــرد: بـــا توزیـــع 
ـــا  ـــز ب ـــال نی ـــت امس ـــهیمه ای، صنع ـــن س روغ

مشـــکل کمبـــود روبـــه رو نشـــود.
نایـــب رییـــس ســـندیکای صنایـــع کنســـرو 
ـــه  ـــان ب ـــه اصفه ـــوالد مبارک ـــرکت ف ـــران از ش ای
عنـــوان بزرگتریـــن صنعـــت فـــوالدی کشـــور 
ـــرو  ـــع کنس ـــکل صنای ـــع مش ـــرای رف ـــت ب خواس
ــازی و درب  ــی سـ ــت قوطـ ــا صنعـ ــور بـ کشـ
ســـازی تعامـــل داشـــته باشـــد، زیـــرا  واردات ورق 

ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــه صف ـــک ب نزدی
وی اضافه کـــرد: اکنـــون کارخانجـــات تولیدکننـــده 
قوطـــی و درب کنســـرو نیازمنـــد ورق تیـــن پلیـــت 
و تیـــن فـــری اســـتیل هســـتند و مکاتبـــات 
ــا  ــته ایم تـ متعـــددی در ایـــن خصـــوص داشـ
ـــدی  ـــش ج ـــار چال ـــور دچ ـــذای کش ـــت غ صنع

ـــود. نش
ـــن  ـــاس آخری ـــزارش، براس ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
ـــران ، قیمـــت هـــر عـــدد  ـــار ای گـــزارش مرکـــز آم
کنســـرو ماهـــی در اردیبهشـــت مـــاه امســـال 
ـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته ۸۵.۳  ـــه م نســـبت ب

ـــت. ـــته اس ـــش داش ـــد افزای درص
متوســـط قیمـــت یـــک قوطـــی ۱۸۰ گرمـــی 
ماهـــی تـــن در اردیبهشـــت ســـال ۹۹ حـــدود  
ــه بـــه ۲۶  ــان بـــوده کـ ــزار و ۵۰۰ تومـ ۱۴ هـ
هـــزار و ۵۰۰ تومـــان در فرودیـــن و ۲۶ هـــزار 
ــیده  ــال رسـ ــاه امسـ ــت مـ و ۷۰۰ در اردیبهشـ

اســـت.
ـــن  ـــی ت ـــرو ماه ـــد کنس ـــت خری ـــل قیم حداق
ـــر  ـــزار و حداکث ـــدود ۲۴ ه ـــته ح ـــاه گذش در م
ـــزارش  ـــان گ ـــزار و ۷۰۰ توم ـــش از ۲۸ ه آن بی

ـــت. ـــده اس ش
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دولت در روند تولید و صادرات زعفران هیچ برنامه مدون 
و  طرح ها  به  نسبت  حال  عین  در  و  ندارد  مشخصی  و 

پیشنهادات شورای ملی زعفران نیز بی تفاوت است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از اتاق ایران؛ 
سال هاست که شرایط تولید و صادرات طالی سرخ ایران رو 
به وخامت گذاشته و مدام خبرهایی مبنی بر فروش زعفران 
ایران به عنوان محصول دیگر کشورها مانند افغانستان، 
اسپانیا، ایتالیا و غیره می شویم. به اعتقاد رئیس شورای 
ملی زعفران این وضعیت نگران کننده ادامه خواهد داشت 
مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد برای مدیریت بازار و فرآیند 
اجرای بخش  قابل  راهکارهای  به  این محصول  صادرات 
خصوصی توجه کند، در غیر این صورت در سال ۱۴۰۰ نیز 

باید منتظر اخبار ناامیدکننده در این بخش باشیم.
محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران و رئیس اتاق 
بیرجند از ارائه برنامه استراتژیک جهش تولید و صادرات 
زعفران در شهریور۹۸ به وزارتخانه های متولی در راستای 
بازارسازی  بازاریابی و  برنامه ریزی  استراتژیک و مدیریت 
زعفران سخن گفت و از بی توجهی وزارت کشاورزی نسبت 

به این برنامه انتقاد کرد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، شورای ملی زعفران 
برنامه های  مشاور،  مقام  در  باالدستی  تشکل  عنوان  به 
توسعه ای و زیرساختی تولید و صادرات زعفران را ارائه داده 
است؛ اما به دلیل نداشتن اختیارات برنامه ریزی و اجرایی 
و عدم توجه دستگاه های متولی به پیشنهادات ارائه شده 
از سوی شورا نمی توان انتظارداشت که بدون برنامه ریزی 

وضعیت این محصول مهم را بهبود بخشید.
او درباره موافقت سازمان صنعت، معدن و تجارت و وزارت 
صادرات  و  تولید  جهش  استراتژیک  طرح  با  کشاورزی 
متاسفانه طرح مذکور  داد:  ادامه  و  زعفران سخن گفت 

در کمیسیون فرعی دولت با عدم همکاری وزارت جهاد 
کشاورزی مواجه شد و در نهایت به نتیجه نرسید. جالب 
اینجاست که قبل از این برنامه نیز طرح جامع زعفران را 
در سال ۸۹ با چشم انداز ۱۰ ساله تهیه و ارائه دادیم و 
در آن زنجیره ارزش زعفران را تعریف کردیم؛ متاسفانه آن 
هم علی رغم تصویب در هیات دولت توسط وزارت جهاد 

کشاورزی به بهانه عدم تخصیص بودجه اجرایی نشد.
رئیس اتاق بیرجند با بیان این مطلب که ۹۵ درصد زعفران 
تولیدکننده،  مقام  در  اما  می شود؛  تولید  ایران  در  دنیا 
تعیین  کننده قیمت نیستیم، گفت: این وضعیت ناشی از 
ضعف مدیریت و نبود برنامه ریزی است. شورای ملی زعفران 
هر برنامه ای که برای دفاع از کشاورز زعفران کار و زعفران 
ایران ارائه می دهد به نتیجه نمی رسد. چرا باید کشاورزی 
که محصولی با این سطح ارزش تولید می کند در منطقه ای 
محروم زندگی کند؟ سود زعفران را چه کسانی می برند؟ 
متاسفانه این سود تنها نصیب دالالن خارجی می شود و 
حتی به صادرکنندکان ایرانی به دلیل رقابت شدید برای 

ارائه قیمت پایین تر از دیگر صادرکنندگان هم نمی رسد.
ایران در سال ۹۹  اتاق  نمایندگان  به گفته عضو هیات 
نزدیک به ۳۵ تن زعفران ایران به افغانستان رفت و به عنوان 
زعفران افغانستان صادر شد. مشکل اینجاست که بخش 
خصوصی بدون هیچ گونه اختیاراتی تنها نظرات مشورتی 

خود را ارائه می دهد؛ اما گوش شنوایی نمی یابد.
احتشام تصریح کرد: دولت با هرگونه درخواست شورای 
ملی زعفران برای دریافت بخشی از اختیارات در مدیریت 
این بازار و بودجه موردنیاز مخالفت می کند اما در زمان بروز 
هرگونه مشکل و مسئله ای در تولید یا صادرات زعفران، 
شورای ملی زعفران ایران را مقصر می داند؛ این شورا بدون 
هیچ گونه  تفویض اختیاری چگونه می تواند در مدیریت بازار 
زعفران، نقشی را ایفا کند؟ دولت باید در برابر این بی تدبیری 

و غفلت پاسخگو باشد.
رئیس شورای ملی زعفران، سطح صادرات این محصول در 
سال ۹۹ را بالغ بر ۳۲۵ تن اعالم کرد و میزان ارزآوری آن 
را کمتراز سال ۹۸ که ۲۸۸ تن صادرات داشتیم، دانست. به 
اعتقاد او وضعیت صادرات نشان  می دهد که مدیریتی بر این 
بازار وجود ندارد. آیا این درست است که کشاورز زعفران کار 
با افزایش نرخ ارز متضرر شود؟ متاسفانه امروز در روستاها 
انگیزه تولید زعفران بسیار کم شده است؛ علت اصلی آن هم 

تعلل و کوتاهی در برنامه ریزی است.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد برای سال جاری نیز 
وضعیت بر همین منوال است و اگر مانند گذشته حرکت 

کنیم، وضعیت بهتر نخواهد شد. زعفران به برنامه نیاز دارد 
و الزمه برنامه ریزی هم پیش بینی است.

احتشام در بخش دیگری از سخنان خود درباره ثبت برند 
»ایران زعفران« به عنوان برند ملی ایران و پیشنهاد شورای 
ملی زعفران برای معرفی این محصول ایرانی در سطح دنیا 

و مخالفت دولت با اجرای آن سخن گفت.
رئیـس اتـاق بیرجند معتقد اسـت بـرای معرفـی زعفران 
ایـران در سـطح دنیـا و شناسـاندن ایـران بـه عنـوان 
کشـوری کـه بهترین و بیشـترین  تولید زعفـران در دنیا 
را دارد، بایـد هزینـه کـرد. از سـویی فرآیند صـادرات باید 
بـه گونه ای باشـد که با جلوگیری از شـیوه های نادرسـت 
مانع از خروج این سـرمایه از کشـور شـد. برای این منظور 
پیشـنهاد شـورای ملی زعفـران این بود که یـک درصد از 
قیمـت صادرات زعفران از خریدار خارجـی دریافت و وارد 
صندوقی شـود کـه از سـوی نماینـده وزارت کشـاروزی، 
وزارت صنعـت، معـدن و تجارت و بخش خصوصـی اداره 
می شـود، واریـز شـده و منابـع آن در راسـتای تحقیقات، 
ترویج بازار و برندسـازی زعفران هزینه شـود. متاسـفانه با 

این پیشـنهاد نیز مخالفت شـد.
از  یکی  را  زعفران  از  حمایت  برای  صندوق  ایجاد  او 
استراتژیک  طرح  در  زعفران  ملی  شورای  خواسته های 
از  انتقاد  ضمن  و  کرد  عنوان  صادرات  و  تولید  جهش 
بی توجهی نسبت به علم مدیریت بازاریابی و برنامه ریزی، 
یکی دیگر از خواسته های بخش خصوصی را صدور کارت 
اهلیت عنوان کرد که متاسفانه این خواسته نیز به بهانه 

ایجاد محدودیت اجرایی نشد.
برای  را  اهلیت  کارت  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
انسجام و مدیریت فرآیند صادرات زعفران، ممانعت از بروز 
فعالیت های داللی و حفظ سطح قیمت به نفع کشاورزان 

مفید ارزیابی کرد.
رئیــس شــورای ملــی زعفــران معیشــت بیــش از یــک 
میلیــون خانــواده را وابســته بــه تولیــد زعفــران می داند و 
منتقــد رویکــرد دولــت نســبت بــه ایــن محصول اســت. 
بــه گفتــه احتشــام هــر ســال تعــاون روســتایی بــه اســم 
حمایــت از کشــاورزان موضوعاتــی را مطــرح می کنــد که 
منفعتــی بــرای آنهــا نداشــته اســت. بخــش خصوصــی 
ــره  ــر اســاس دای ــه و ب ــال و متخصــص شــکل گرفت فع
ــا  ــد؛ ام ــه می ده ــف خــود مشــاوره، طــرح و برنام وظای
توجهــی بــه ایــن نظــرات نمی شــود؛ اگــر امســال هــم 
بــه همیــن منــوال جلــو برویــم در ابتــدای فصل شــرایط 

خوبــی در حــوزه زعفــران پیــش بینــی نمــی شــود.

رئیس شورای ملی زعفران:
بی برنامگی بازار زعفران را از ایران خواهد گرفت

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      تیر ماه 1400      شماره 33 دوره جدید )138(      
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I N D U S T R Y

ــی  ــن نبات ــت روغ ــت و صنع ــت کش ــر زراع مدی
ماهیدشــت کرمانشــاه از برنامــه ایــن شــرکت برای 
احیــا و توســعه زراعــت دانه هــای روغنــی ســویا و 

گلرنــگ در اســتان کرمانشــاه خبــر داد.
ــوان  ــت غذا،»کی ــی و صنع ــزارش کارآفرین ــه گ ب
فرهنــگ آســا« بــا اعــالم برنامــه هــای متنــوع این 
شــرکت در حــوزه کشــاورزی و در راســتای خدمت 
رســانی بــه کشــاورزان و حمایــت از تولیــد ملــی، 

افــزود: زراعــت ســویا و گلرنــگ 
ــی و  ــزارع الگوی ــداث م ــا اح ب
ــرکت  ــی ش ــی در اراض ترویج
کشــت و صنعت ماهیدشــت در 
مناطــق کرمانشــاه و گیالنغرب 
دانه هــای  تقویــت  بــرای 
روغنــی مــورد نیــاز کشــور 

توســعه می یابــد.
ــی  ــه روغن ــه داد : دان وی ادام
ــودن ۱۹ درصــد  ــا داراب ســویا ب
ــن  ــد پروتئی ــن و  ۶۰ درص روغ
ارزشــمندترین دانــه روغنــی 
ــه جهــت  ــوده کــه ســالیانه ب ب
تامیــن نیــاز کشــور به فــراورده 

ــه  ــن و  کنجال ــر روغ ــول نظی ــن محص ــای ای ه
مقادیــر قایــل توجهــی واردات صــورت مــی گیــرد.
فرهنــگ آســا اظهــار داشــت: در صــورت ســازگاری 
ارقــام مــورد بررســی در اســتان کرمانشــاه کشــت 
ــت  ــط کش ــتان توس ــده در اس ــال آین ــویا س س
و صنعــت ماهیدشــت در راســتای حمایــت از 
کشــاورزان و تولیــد ملــی عملیاتــی خواهــد شــد.
ــی  ــن نبات ــت روغ ــت و صنع ــت کش ــر زراع مدی
ــوی  ــت: از س ــه گف ــاه در ادام ــت کرمانش ماهیدش
دیگــر بــا توجــه بــه کاهــش قایــل توجــه نــزوالت 
جوی در ســطح  کشــور بــه ویژه اســتان کرمانشــاه، 
ــه  ــدک آب  ب ــا مصــرف ان توســعه زراعــت هــای ب
تنــش خشــکی نظیــر گلرنــگ می توانــد بــه عنوان 

ــای  ــایر زراعت ه ــن س ــوب جایگزی ــی مطل زراعت
متــداول اســتان کــه بــه لحــاظ عملکــردی و تولید 
ــد مــورد بهــره  در شــرایط تنــش محدودیــت دارن

بــرداری قــرار گیــرد.
وی اضافــه کــرد: گیــاه گلرنــگ بومی کشــور ایــران 
بــوده کــه بــا دارابــودن ریشــه هــای عمیــق وامکان 
تولیــد محصــول در شــرایط دیــم و اراضــی فقیــر 
عــالوه بــر اصــالح خــاک در درامدزایــی زارعیــن و 

تامیــن نیــاز کشــور بــه روغــن مــی توانــد مدنظــر 
قــرار گیــرد.

کرمانشاه قطب کشاورزی غرب کشور
براســاس ایــن گــزارش؛ کشــاورزی محــور توســعه 
پایــدار کرمانشــاه و یکــی از بخش هــای مهــم ایــن 
اســتان مــرزی و چهارفصــل اســت کــه عــالوه بــر 
ــش  ــتان، بخ ــل اس ــی داخ ــای غذای ــن نیازه تامی
زیــادی از نیازهــای کشــور را نیــز تامیــن و تضمین 

می کنــد.
ــا  ــران ب ــرب ای ــاور در غ ــتانی پهن ــاه اس کرمانش
۲۵ هــزار کیلومتــر مربــع مســاحت، یکــی از 
ــع  ــاورزی و مناب ــث کش ــم از حی ــتان های مه اس
طبیعــی محســوب می شــود بــه طوریکــه ۷۰ 

ــع  ــای مناب ــتان را عرصه ه ــاحت اس ــد مس درص
طبیعــی بــا بیــش از ۵۲۷ هــزار هکتــار جنــگل و 
یــک میلیــون و ۱۹۲ هــزار هکتــار مرتــع تشــکیل 

داده اســت.
همچنیــن بیــش از ۹۵۰ هــزار هکتــار زمیــن 
ــه  ــود دارد ک ــاه وج ــتان کرمانش ــاورزی در اس کش
ــن  ــزار و ۸۱۴ ت ــون و ۵۷۵ ه ــار میلی ــاالنه چه س
انــواع محصــوالت زراعــی، باغــی، دامــی و شــیالت 
و آبزیــان در اســتان تولیــد 

می شــود.
آب  اقلیــم   ۱۱ داشــتن 
و هوایــی، بــارش هــای 
بــه  نســبت  برابــری   ۲
میانگیــن کشــوری، چهــار 
تولیــد  و  بــودن  فصــل 
درصــد   ۹۸ از  بیــش 
زراعــی  محصــوالت 
از  اســتان  در  باغــی  و 
و  ظرفیت هــا  جملــه 
بخــش  پتانســیل های 
اســتان  کشــاورزی 
کــه اســت  کرمانشــاه 

ــاد  ــکاری و ایج ــع بی ــرای رف ــت ب ــن ظرفی از ای
اشــتغال، افزایــش درآمــد کشــاورزان و رونــق 

اقتصــادی اســتان اســتفاده کــرد.
ــزار  ــدود ۱۲۵ ه ــتان ح ــت اس ــوع جمعی از مجم
بهره بــردار در بخــش کشــاورزی مشــغول بــه 

ــتند. ــت هس فعالی
اســتان کرمانشــاه ۲ میلیــون نفــر جمعیــت 
ســاکن در ۱۴ شهرســتان، ۳۱ بخــش، ۳۲ شــهر، 
ــادی دارد و ۲.۴  ــزار و ۵۹۵ آب ــتان و ۲ ه ۸۶ دهس
درصــد جمعیــت کشــور در ایــن اســتان ســکونت 
مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ۷۵ درصــد در نقــاط 
شــهری و ۲۵ درصــد در نقــاط روســتایی زندگــی 

مــی کننــد.

مدیر زراعت کشت و صنعت 
روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه:

کشت سویا و گلرنگ 
در کرمانشاه احیا می شود
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رییـــس هیـــات مدیـــره انجمـــن 
ـــود  ـــران از کمب ـــی ای ـــی ماکارون صنف
گنـــدم مخصـــوص ماکارونـــی )دروم( 
خبـــر داد و گفـــت: پیش بینـــی مـــا 
ــدم  ــود گنـ ــه کمبـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
تاثیـــر خـــود را در آینـــده نزدیـــک 
بـــر تولیـــد و بـــازار بگـــذارد و مـــا 
ــازار  ــابه بـ ــای مشـ ــاهد تنش هـ شـ

روغـــن و مـــرغ باشـــیم.
ـــار  ـــه آم ـــاره ب ـــا اش ـــوری ب ـــرداد ن مه
از ســـوی ســـازمان های  اعالمـــی 
مختلـــف بـــرای تولیـــد گنـــدم، 
ـــا  ـــده ب ـــالم ش ـــار اع ـــرد: آم ـــار ک اظه
واقعیـــت موجـــود متفـــاوت اســـت، 
چراکـــه در حالـــی اعـــالم می شـــود 
ـــه  ـــم ک ـــدم نداری ـــد گن ـــود تولی کمب
در گنـــدم دروم کمبـــود بـــه شـــدت 
احســـاس می شـــود و تولیدکننـــدگان 
ـــکل  ـــا مش ـــن آرد ب ـــی در تامی ماکارون

روبـــه رو هســـتند.
وی ادامـــه داد: آمـــار ســـاختگی 
نیـــاز  پاســـخگوی  نمی توانـــد 
ـــی باشـــد کـــه منتظـــر  تولیدکنندگان
دریافـــت آرد بـــرای ادامـــه تولیـــد 

ــتند. هسـ
ـــر  ـــود را تاخی ـــای خ ـــواه ادع ـــوری گ ن
طوالنـــی در تحویـــل ســـهیمه آرد 

ــرد. ــوان کـ ــا عنـ کارخانه هـ
ـــع  ـــوع صنای ـــد: در مجم ـــادآور ش وی ی
ماکارونـــی بـــه ۱ میلیـــون تـــن آرد 
ـــر از ۱۰  ـــه کمت ـــاز دارد ک ـــوص نی مخص
ـــدم وزارت  ـــدی گن ـــار تولی ـــد آم درص

ـــت. ـــاورزی اس جهادکش
ـــدگان  ـــرد: تولیدکنن ـــح ک ـــوری تصری ن

ماکارونـــی نســـبت بـــه مشـــکالتی 
ــده ایم،  ــر آن شـ ــروز درگیـ ــه امـ کـ
ــدار  ــئوالن هشـ ــه مسـ ــر بـ پیش تـ
ـــای  ـــتیم راهکاره ـــا خواس داده و از آن ه
ـــه  ـــا ب ـــد، ام ـــرار دهن ـــر ق ـــد نظ را م

ـــد. ـــه نش ـــدارها توج هش
ـــه ی  ـــا یاران ـــرد: م ـــح ک ـــوری تصری ن
کـــه از طریـــق آرد دولتـــی بـــه 
صنایـــع ماکارونـــی تعلـــق می گیـــرد 
ــتیم  ــر هسـ ــم و حاضـ را نمی خواهیـ
ــرای  ــود دارد بـ ــی وجـ ــر گندمـ اگـ
ــی، آن را  ــع و کافـ ــه موقـ ــن بـ تامیـ
بـــا قیمـــت بیـــش از نـــرخ مصـــوب 
دولتـــی از کشـــاوزران خریـــداری 

کنیـــم.
ــه  ــر گرفتـ ــدم در نظـ ــرخ گنـ وی نـ
ــزار و  ــع را ۲ هـ ــرای صنایـ ــده بـ شـ
ـــف  ـــه نص ـــرد ک ـــوان ک ـــان عن ۵۰۰ توم
ــدم از  ــی گنـ ــد تضمینـ ــرخ خریـ نـ

ــت. ــاورزان اسـ کشـ
نـــوری یـــادآور شـــد: صنایـــع 
ــدن  ــه نشـ ــرای مواجـ ــی بـ ماکارونـ
ـــود  ـــنهاد داده ب ـــا پیش ـــن روزه ـــا ای ب
کـــه حاضـــر اســـت؛ هـــر کیلوگـــرم 
گنـــدم را از کشـــاورزان تـــا ۵ هـــزار 
ـــای آن را  ـــداری و به ـــان خری و ۴۰۰ توم
ـــان  ـــه حساب ش ـــه روز ب ـــتقیم و ب مس

واریـــز کننـــد.
ـــرکت  ـــر ش ـــال حاض ـــزود: در ح وی اف
ــه  ــدم را بـ ــی گنـ ــی دولتـ بازرگانـ
ـــر  ـــا تاخی ـــی و ب ـــره چکان ـــورت قط ص
بـــه صنایـــع تحویـــل می دهـــد و در 
ـــی  ـــدگان برخ ـــوارد تولیدکنن ـــی م برخ
اســـتان  ها را بـــه دلیـــل نبـــود 

گنـــدم بـــه اســـتان های دیگـــر 
ارجـــاع می دهـــد.

مشـــکالت  دیگـــر  از  نـــوری 
تولیدکننـــدگان را عـــدم تعییـــن 
نـــرخ جدیـــد بـــرای آرد صنایـــع در 
ـــرد  ـــوان ک ـــاری عن ـــی ج ـــال زراع س
ــاری از  ــی جـ ــال زراعـ ــت: سـ و گفـ
ـــون ۹  ـــده و اکن ـــاز ش ـــهریورماه آغ ش
مـــاه از آن گذشـــته و هنـــوز قیمـــت 
ـــت. ـــخص نیس ـــع مش ـــرای صنای آرد ب

وی معتقـــد اســـت؛ شـــرایط کنونـــی 
ــی و  ــع آرد، بالتکلیفـ ــن و توزیـ تامیـ
ســـردرگرمی را بـــرای صنایـــع بـــه 

همـــراه داشـــته اســـت.
ــود  ــرد: کمبـ ــی کـ ــوری پیش بینـ نـ
ـــک  ـــده نزدی ـــر خـــود را در آین آرد، تاثی
ـــت  ـــد گذاش ـــازار خواه ـــد و ب ـــر تولی ب
تنش هـــای  شـــاهد  زودی  بـــه  و 
مشـــابه بـــا بـــازار روغـــن و مـــرغ 

خواهیـــم بـــود.
ــم  ــه هـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
تولیـــد  کارخانه هـــای  اکنـــون 
ماکارونـــی بـــا ۴۰ درصـــد ظرفیـــت خـــود 
ـــاز  ـــا نی ـــرد: م ـــار ک ـــد، اظه کار می کنن
ـــر  ـــم، اگ ـــت نداری ـــه آرد دول ـــه یاران ب
اجـــازه دهنـــد خـــود بـــرای تامیـــن 
ــزی  ــد برنامه ریـ ــه تولیـ ــواد اولیـ مـ
می کنیـــم و می توانیـــم تولیـــد را 
بـــه ۱۰۰ درصـــد ظرفیـــت برســـانیم.
نــوری افــزود: دولــت بــا دخالــت خــود 
موجــب شــده هــم صنایــع زیــان 
ــی  ــاورزان از منافع ــم کش ــد و ه ببینن
ــد  ــت عای ــق صنع ــد رون ــه می توان ک

ــد. ــاز بمانن ــد ب ــا کنن آن ه

 کارخانه ها با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند
کمبود شدید گندم مخصوص ماکارونی

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      تیر ماه 1400      شماره 33 دوره جدید )138(      
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چهارمین دوره مسابقات کیک های تجسمی ایران 
توسط اتحادیه قنادان تهران برگزار شد.

علی بهره مند رییس اتحادیه قنادان تهران در حاشیه 
این مسابقات با اشاره به روند مثبت برگزاری این 
دوره از مسابقات گفت: چهارمین دوره این مسابقات 
از یازدهم الی سیزدهم خرداد در محل همایش های 

هتل المپیک برگزار شد.
وی ادامه داد: بعد از انتشار فراخوان حدود ۵۰۰ نفر 
آثار خود را به دبیرخانه مسابقات و اتحادیه قنادان 
ارسال کردند که پس از ارزیابی توسط کمیته ارزیابی 
۸۰ اثر به مرحله نهایی مسابقه راه پیدا کردند که در 

نمایشگاه به رقابت پرداختند.
وی ادامه داد: ما در چهار رشته شرکت کننده داریم 
و  مجلسی  کیک های  باس،  کیک های  شامل  که 
و  آسینک  رویال  کوکی  کیک های  کیک،  ودینگ 

کیک های خامه ای می شود.

بهره مند با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد گفت:  
استعدادهای  استعدادیابی و شناسایی  به دنبال  ما 
و  شیرینی پزی  و  قنادی  صنعت  در  ناشناخته 
کیک سازی هستیم تا بعد از شناسایی این استعدادها 
آنها را با هدف اشتغال زایی به بازار هدف که  قنادی ها 

داخل و خارج از کشور هستند معرفی کنیم.
بهره مند با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد گفت:  
استعدادهای  استعدادیابی و شناسایی  به دنبال  ما 
و  شیرینی پزی  و  قنادی  صنعت  در  ناشناخته 
کیک سازی هستیم تا بعد از شناسایی این استعدادها 
آنها را با هدف اشتغال زایی به بازار هدف که  قنادی ها 

داخل و خارج از کشور هستند معرفی کنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه دوره چهارم این مسابقات  
نسبت به دوره های گذشته رشد کمی و کیفی خوبی 
داشته و به رغم بیماری کرونا و محدودیت هایی که 
وجود داشته استقبال بسیار خوبی از سوی عالقمندان 

صورت گرفته است و امیدواریم سال آینده با از بین 
رفتن بیماری کرونا این مسابقات را گسترده تر برگزار 

کنیم.
از  دولتی  هیچ حمایت  اینکه  به  اشاره  با  بهره مند 
برگزاری این نمایشگاه نشده است گفت: کل هزینه 
و روند برگزاری چهارمین دوره مسابقات کیک های 
تجسمی توسط اتحادیه قنادان تهران و با همکاری 
اعضا و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان انجام شده 

است .
سه  ما  بخش  درهر  پایانی  روز  در  داد:  ادامه  وی 
برگزیده معرفی کردیم که جوایز نفیسی به آنها تعلق 

گرفت و از آنها تقدیر شد.
بهره مند با اشاره به اینکه قنادان مشکالت بسیاری 
دارند گفت: متاسفانه ما در بحث مواد اولیه مسائل 
بیمه و مالیات مشکالت بسیاری داریم که امیدواریم 

آنها حل شود.

هدف از برگزاری مسابقات
کیک های تجسمی استعدادیابی است
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دکتر سید محمد حسینی گفت: در احادیث و دین 
برای  از سایر کشورها  یادگیری  برداری و  الگو  هم 
ارتقای دانش فنی توصیه شده است و بهتر است 
دولت سیزدهم راه کشورهای پیشرفته برای توسعه 

صنعت و تولید را الگوی کار خود قرار دهد
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، بنیانگذار و عضو 
هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در 
خصوص انتظارات تولید کنندگان از دولت سیزدهم  
گفت: دولت سیزدهم برای توسعه و پیشرفت کشور 
و حمایت از تولید باید  بصورت علمی عمل کنند و 

کشورهای موفق دنیا را از این حیث  الگو قرار دهد.
دکتـر حسـینی افـزود: همانطـور کـه در احادیـث 

داریـم اطلبـوا العلـم و لـو بالصین  بدیـن معنی که 
دانـش فنـی و علم را یـاد بگیریم حتی از کشـوری 
مثـل چیـن بدین معنی اسـت که  دین هم دسـت 
مـا را بـاز گذاشـته اسـت و باید بپذیریم کـه  اکنون 
سـردمدار علم و تکنولـوژی اروپا و آمریکاسـت ، لذا 
مـا بایـد روشـهایی کـه آنهـا انجـام دادند تا بـه این 
موفقیـت رسـیدند را  انجـام دهیـم کـه یـک روش 
عقالیـی اسـت . مثـل یـک پنچرگیری سـاده، یک 
ماشـین کـه مـا از آنهـا یـاد گرفتیـم چطـور پنچر 
گیری کنیم. چرا که ماشـین را مـا اختراع نکردیم .

ــه داد:  ــذا  ادام ــت غ ــاخص صنع ــره ش ــن چه ای
صنعــت گردنــدان هــم بــه همیــن ســادگی اســت 

بایــد ببینیــم  اروپا،آمریــکا و کشــورهای موفــق چه 
ضوابطــی بــرای بانــک هــا، ســازمان هــا و وزارتخانه 
ــه  ــت ک ــلم اس ــد،  مس ــرده ان ــع ک ــان وض هایش
کشــورهای پیشــرفته تصــدی دولــت را کــم کــرده 

انــد و روان ســازی کــرده انــد.
دکتر حســینی ضمــن انتقــاد از بروکراســی اداری و 
ســخت گیــری ســازمان هــای مختلــف گفــت : بــه 
طــور مثــال  در تربــت جــام یــک واحــد تولیــدی 
ــدازی کــرده  ــرای محرومیــن راه ان گالب گیــری ب
ایــم ، بــه قــدری بروکراســی و مجوزهــا را ســخت 
کــرده انــد کــه مجبــور شــده ایــم از خیــر مجــوز 

گرفتــن بگذریــم و بــدون مجــوز اقــدام کنیــم.

مهندس احمد فتح الهی گفت:  رفع بروکراسی و 
موازی کاری در نهادهای دولتی و حذف مالیات بر 
ارزش بر تولید تقاضای  تولیدکنندگان و صنعتگران 

کشور از رئیس جمهور منتخب  است 
رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران در گفتگو 
با کارآفرینی و صنعت غذا، در خصوص انتظارات از 
دولت سیزدهم  گفت:همانطور که می دانیم امروز 
خواسته ها و نیازهای مردم نسبت به گذشته تغییر 
و  آسایش  و  آرامش  و مردم می خواهند در  کرده 
امنیت زندگی کنند.این امر تنها با اعمال حاکمیت 

درست و خوب و جامعه پسند اتفاق خواهد افتاد.
فتح الهی ادامه داد: دولت با حکمرانی خوب و شایسته 
قادر است از تکنیک های جدید و ابزارهای مناسب 
درست،   تدبیر  با  و  کند  استفاده  مردم  رفاه  برای 

خواسته ها و انتظارات مردم را برآورده سازد.
عمده انتظارات مردم از دولت اشتغال، رفع بیکاری و 

ریشه کنی فقر و آزادی و امنیت می باشد.
وی گفت : عمده ویژگی های دولت خوب عبارتند 
از عدالت محوری، قانونگرایی، شفافیت، مسئولیت 

پذیری، احترام به حقوق مردم.
نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران افزود 
: از دولت انتظار داریم بروکراسی و موازی کاری در 
سازمان ها و ادارات و وزارتخانه های مرتبط را جمع  
کرده و همچنین مالیات بر ارزش افزوده را از تولید 
بردارد که این امر باعث می شود قیمت تمام شده 

کاالها به نحو چشمگیری کاسته شود.
فتح الهی ادامه داد: همچنین به نقدینگی شرکت 
های تولیدی که باعث بیکاری در جامعه می شود از 

طریق بانک ها با سود مناسب تک رقمی کمک کنند 
تا بتوانند به بقای خودشان ادامه داده و پایدار باشند 
کاالهای  بیشتر  هرچه  صادرات  باعث  امر  این  که 

تولیدی خواهد شد.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت ســبزی ایــران در 
ادامــه گفــت: تــک نرخــی کــردن ارز هــم کمــک 
ــری از  ــا و جلوگی ــت ه ــت قیم ــه تثبی ــایانی ب ش

ــت خــواری مــی کنــد. ران
ــان  ــور در پایـ ــته کشـ ــن برجسـ ــن کارآفریـ ایـ
ـــت  ـــی )معاون ـــروه کارآفرین ـــکیل کارگ ـــت:  تش گف
کارآفرینـــی( در دولـــت مـــی توانـــد کمـــک 
شـــایانی بـــه دولـــت و جامعـــه تولیدکننـــدگان 
و بازرگانـــان  در پیشـــبرد اهـــداف پشـــتیبانی از 

تولیـــد و رفـــع موانـــع آن باشـــد.

بنیانگذار انجمن علوم وصنایع غذایی ایران 
در گفتگو با ماهنامه صنعت غذا :

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در گفتگو با 
ماهنامه صنعت غذا: 

 دولت سیزدهم برای حمایت از تولید،
عملکرد کشورهای پیشرفته را در این حوزه الگو قرار دهد

عمده انتظارات مردم از دولت سیزدهم  رفع بیکاری ،
ریشه کنی فقر،آزادی و امنیت می باشد

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      تیر ماه 1400      شماره 33 دوره جدید )138(      
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اســـت:  معتقـــد  شـــیراز  اتـــاق  رئیـــس 
قـــوای اجرایـــی و مقننـــه جوابگـــوی بخـــش 
اقتصـــاد نیســـت و بایـــد گروهـــی نخبـــه بـــر 
ــش  ــور نقـ ــادی کشـ ــای اقتصـ تصمیم گیری هـ
داشـــته باشـــند و مســـتقل بـــرای اقتصـــاد و 

صنعـــت تصمیم گیـــری کننـــد.
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا بـــه 
نقـــل از اتـــاق بازرگانـــی ایـــران رئیـــس اتـــاق 
بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی شـــیراز 
بیـــان کـــرد: در ایـــن زمینـــه بایـــد گروهـــی 
اقتصـــادی  تصمیم گیری هـــای  بـــر  نخبـــه 
ـــرای  ـــند و مســـتقل ب ـــته باش ـــش داش ـــور نق کش

ــد. ــری کننـ ــت تصمیم گیـ ــاد و صنعـ اقتصـ
جمـــال رازقـــی افـــزود: در دهه هـــای متوالـــی 
شـــاهد عـــدم برنامـــه مـــدون و منســـجم در 
حـــوزه اقتصـــاد کشـــور بودیـــم و دولت هـــای 
ــدون  ــی و بـ ــا روزمرگـ ــدام بـ ــف هرکـ مختلـ
برنامـــه در ایـــن بخـــش کار کردنـــد کـــه 
شـــاهد ایـــن موضـــوع برنامـــه ایـــران ۱۴۰۴ و 
برنامه هـــای پنج ســـاله توســـعه کشـــور اســـت 
ـــه ارکان نظـــام کشـــور،  ـــد هم ـــم تأیی ـــه علیرغ ک
ــور را  ــتند کشـ ــا نتوانسـ ــدام از دولت هـ هیچ کـ
ــوق  ــا سـ ــن برنامه هـ ــق ایـ ــمت تحقـ ــه سـ بـ

دهنـــد.
رازقـــی اظهـــار کـــرد: مهم تریـــن دلیـــل 
ــال های  ــور در سـ ــادی کشـ ــدی اقتصـ ناکارآمـ
مختلـــف نتیجـــه عـــدم اهلیـــت حرفـــه ای 
ـــور  ـــادی کش ـــران اقتص ـــم گی ـــیاری از تصمی بس
ـــه  ـــه آنچ ـــت ک ـــوده اس ـــی ب ـــای متوال در دهه ه

واقعیت هـــای اقتصـــادی کشـــور و ناکارآمدهـــا 
تحریم هـــا،  می کنـــد  مشـــهود  بیشـــتر  را 
لوایـــح FATF و به ویـــژه  عـــدم تصویـــب 

ــا اســـت. بیمـــاری کرونـ
ـــی  ـــم عامـــل اصلـــی خراب ـــه کـــرد: تحری وی اضاف
کشـــور نبـــوده و نیســـت و ایـــن در حالـــی اســـت 
ـــا  ـــم ام ـــکار نمی کن ـــا را ان ـــر تحریم ه ـــه تأثی ک
۶۵ درصـــد از منابـــع ارزی کشـــور حاصـــل از 
ـــوده  ـــی ب ـــت و گاز و صـــادرات کاالی صـــادرات نف
ـــا  ـــور م ـــه کش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت و ای اس
ـــته  ـــم را داش ـــواره تحری ـــر هم ـــال اخی در ۱۵ س
اســـت و چگونـــه کشـــوری ماننـــد چیـــن بـــا 
یک ســـوم ایـــن منابـــع توانســـته بـــه چیـــن 

ـــود. ـــل ش ـــی تبدی کنون
رئیـــس اتـــاق شـــیراز بـــا بیـــان اینکـــه 
بیشـــتر مشـــکالت بخـــش اقتصـــاد مـــا ملـــی 
و  تصمیم گیری هـــا  از  ناشـــی  و  اســـت 
سیاســـت گذاری ها در کشـــور اســـت ادامـــه 
ــژه  ــاوت و به ویـ ــال های متفـ ــه در سـ داد: آنچـ
ـــم  ـــاهد بودی ـــال ش ـــی امس ـــرات انتخابات در مناظ
خریـــد محبوبیـــت و نـــه اصـــالح بلندمـــدت و 

توســـعه پایـــدار کشـــور بـــود.
ـــه رشـــد  ـــل ب ـــدم تمای ـــوان داشـــت: ع ـــی عن رازق
ـــور  ـــاری کش ـــای ج ـــد در رویه ه ـــش تولی و جه
کامـــاًل مشـــهود اســـت و در ســـال هایی کـــه 
ــال ها را  ــن سـ ــری عناویـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
اقتصـــادی و در حمایـــت از تولیـــد نام گـــذاری 
کردنـــد امـــا آنچـــه مشـــاهده شـــد آن اســـت 
کـــه بســـیاری از تصمیـــم گیـــران اقتصـــادی 

برخـــالف ایـــن رویـــه حرکـــت کـــرده و 
می کننـــد.

ــاده  ــال در مـ ــرد: به عنوان مثـ ــح کـ وی تصریـ
۸ قانـــون هدفمنـــدی یارانه هـــا به صراحـــت 
ـــور  ـــع کش ـــد از مناب ـــه ۳۰ درص ـــده ک ـــر ش ذک
بایـــد بـــه تولیـــد اختصـــاص یابـــد ولـــی 
ــه  ــد بلکـ ــق نشـ ــزان محقـ ــن میـ ــا ایـ نه تنهـ
ـــت  ـــش یاف ـــز کاه ـــد نی ـــار تولی ـــع در اختی مناب
کـــه ایـــن را در مناظـــرات انتخاباتـــی نیـــز از 

تمـــام کاندیدهـــا شـــنیدیم.
اســـت  ایـــن  واقعیـــت  افـــزود:  رازقـــی 
ژســـت های  دســـت آویز  تولیـــد  کـــه 
توســـعه خواهی تصمیـــم ســـازان شـــده اســـت 
ــا  ــای مانع زدایی هـ ــت به جـ ــد محبوبیـ و خریـ
ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــه اســـت و بـ ــای گرفتـ جـ
ـــد  ـــرایط رون ـــن ش ـــن در ای ـــل ممک ـــا راه ح تنه
ــوان،  ــی، تایـ ــره جنوبـ ــد کـ ــورهایی ماننـ کشـ

ــت. ــن اسـ ــنگاپور و چیـ سـ
ــال  ــا اعمـ ــا بـ ــمنان مـ ــرد: دشـ ــان کـ وی بیـ
ــا  ــد مـ ــش تولیـ ــه بخـ ــه بـ ــا ضربـ تحریم هـ
ــا  ــه مـ ــن زمینـ ــد و در ایـ ــدف گرفته انـ را هـ
چـــاره ای به جـــز اســـتفاده از علـــم و منطـــق 
عقالنـــی ناشـــی از تجربـــه نداریـــم و ایـــن در 
ـــه  ـــم اقتصـــاد فاصل ـــر از عل ـــه اگ ـــی اســـت ک حال
بگیریـــم، تولیـــد را ســـودآور نکنیـــم، به جـــای 
گداپـــروری بـــه رفـــع مشـــکل اشـــتغال 
نپردازیـــم و انســـان ها را بـــا کار و نـــه یارانـــه 
دادن تکریـــم کنیـــم؛ مشـــکالت وضعیـــت 

اقتصـــاد مـــا بهبـــود نخواهـــد یافـــت.

جمال رازقی جهرمی:

نخبگان باید به صورت مستقل
برای اقتصاد و صنعت تصمیم گیری کنند
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عامل  مدیر 
اتحادیه 

های  تعاونی 
گفت:  لبنی 
گرانی های پی در پی و بی توجهی دولت منجر به 
کاهش ۵۰ درصدی سرانه مصرف لبنیات شده است.
احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی 
با اشاره به اهمیت مصرف شیر در دنیا اظهار کرد: 
با توجه به اهمیت مصرف محصوالت لبنی از جمله 
شیر، در تقویم یک روز به نام روز جهانی شیر نام 

گذاری شده است.
او افزود: با وجود اهمیت مصرف محصوالت لبنی به 
عنوان کاالی سالمت محور به سادگی نباید از این 
موضوع گذشت، اما متاسفانه مسئوالن توجهی به این 
محصول ندارند؛ در نهایت این امر منجر به اختالف 

چشمگیر سرانه مصرف لبنیات با دنیا شده است.
طی  مصرف  سرانه  چشمگیر  کاهش  از  ظفری 
سرانه  آمار  بنابر  گفت:  و  داد  خبر  اخیر  سال های 
مصرف در سال ۸۹، ۱۲۰ کیلوگرم بوده که متاسفانه 

گرانی های پی در پی محصوالت لبنی و بی توجهی 
دولت به مصرف این محصول سالمت محور موجب 
شده، سرانه مصرف به ۶۰ کیلو در سال گذشته تقلیل 

یابد.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی ادامه داد: برنامه 
دولت برای گران کردن شیر خام و محصوالت لبنی 
باعث می شود که سرانه مصرف از ۶۰ به ۴۰ کیلو تا 

پایان سال برسد.
به گفته او، در روز جهانی شیر نمی توان شعار این 
روز را سر داد و مخالف آن حرکت کرد، از این رو 
امیدواریم دولتمردان به این نتیجه برسند که برای 
مصرف  کاهش  در  که  محور  سالمت  این محصول 
دارو و خروج ارز از کشور تاثیر بسزایی دارد، اقدامات 
چشمگیری در راستای ارتقای سرانه مصرف انجام 

دهند.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی ادامه داد: امروزه 
دولت ها خود را از مقوله مصرف کنار کشیده اند که با 
این وجود بازار را دالالن به دست گرفتند و در نتیجه 
با صادرات شیرخشک و دیگر محصوالت بر کاهش 

سرانه مصرف دامن می زنند که امیدواریم روزی برسد 
که با اتخاذ برخی تدابیر، سرانه مصرف به متوسط 

جهانی برسد.
۹۰ درصد خانوار با گرانی مجدد، لبنیات را از سبد 

خود حذف می کنند
ظفری متوسط سرانه جهانی لبنیات را ۱۸۰ کیلو 
اعالم کرد و گفت: گرچه سرانه مصرف کشورهای 
اروپایی باالتر است، اما به هیچ وجه با سیاست فعلی 
دولتی در خصوص گران شدن شیرخام و محصوالت 
لبنی نه تنها به متوسط سرانه جهانی نمی رسیم، بلکه 

از میزان تولید هم کاسته می شود.
او در پایان با اشاره به تاثیر گرانی های پی در پی 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  مصرف  میزان  بر  لبنیات 
شرایط اقتصاد، گران شدن لبنیات منجر به حذف این 
محصول سالمت محور از سفره ۹۰ درصد خانوارها 
خواهد شد و به عبارت دیگر این محصول به کاالی 
فانتزی تبدیل می شود که تنها راه تحقق این هدف 
حمایت همه جانبه دولت است که متاسفانه مسئوالن 

دولتی خود را کنار کشیدند .

مسعود 
توتونچیان 

گفت: بازارهای 
صادراتی جهت 
ارسال کاالهای تولیدی به سایر کشورهای دنیا باید 

توسعه یابد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مدیرعامل گروه 
صنعتی سحر در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص 
توسعه تولید با پشتیبانی از این حوزه و رفع موانع 
راستا  همین  در  گفت:  ذی ربط  نهادهای  توسط 
پیشنهاد می گردد ثبات در شاخص های اقتصاد کالن 
راستای  در  مرتبط  برنامه های  و  ایجاد شود  کشور 
تحقق شاخص های اقتصادی متناسب با چشم انداز 

تدوین گردد.
تولید  زیرساخت های  به  باید   : افزود  توتونچیان 
خام  از  و جلوگیری  صنعتی محصوالت کشاورزی 
توسعه  و  معدنی  و  کشاورزی  محصوالت  فروشی 

صنایع تبدیلی در این خصوص توجه داشت.
این کارآفرین برجسته صنایع غذایی کشور در ادامه 
و  تسهیالتی  گمرکی،  صادراتی،  مشوق های  گفت: 
بیمه ای برای واحدهای فعال و رو به توسعه و دارای 
برندی که متعهد به انجام تکالیف قانونی خود در 
زمان مقرر می باشند اختصاص داده شود و بازارهای 
سایر  به  تولیدی  کاالهای  ارسال  جهت  صادراتی 

کشورهای دنیا توسعه یابد.
عضو هیئت نمایدگان اتاق بازرگانی ایران افزود: توازن 
در قیمت ها و حفظ کیفیت پایدار با صادرات مدیریت 
و  تجربه  دارای  و  پیشرو  شرکت های  توسط  شده 

تخصص الزم به دست می آید.
اینکه  با بیان  مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر 
با مشارکت فعالین اقتصادی  قوانین و بخشنامه ها 
باشند  ادامه داد:اطالعات شفاف  واقعی وضع شود، 
و استراتژی اقتصاد درون زا و برون نگر وضع گردد ، 
ضمن اینکه الزامات و ضروریات پیش )فرآیندهای 

تأمین مواد اولیه( و پس )فرآیند بازاریابی و فروش و 
نظام توزیع( از فرآیند تولید جهت انجام تولید پایدار 
و تحقق تقویت زنجیره ارزش محصوالت رعایت شود.
مدیرعامل گروه صنعتی سحر افزود: جهت توسعه 
بازار با حفظ توازن در دو سوی معادله تولید و فروش 

باید بستر سازی مناسب صورت پذیرد.
موانع  لزوم رفع  پایان گفت:  توتونچیان در  مسعود 
صادرات و تسهیل دستیابی به بازارهای جهانی در کنار 
رفع موانع تولید با انجام بازاریابی علمی که خود باعث 
رونق تولید و اشتغال، رونق کشاورزی و مدرنیزه شدن 
این بخش، بهره وری از منابع خدادادی، نیروی انسانی 
و انرژی و نقطه عطف رهایی از اقتصاد نفتی است. 
چرا که بسترسازی برای توسعه صادرات راه نجات 
اقتصاد کشور بوده و در این مسیر می توان به اهمیت 
فعالیت های سفارتخانه ها )معاونت اقتصادی( و تربیت 
و اعزام رایزنان اقتصادی و برنامه ریزی جهت ثبات هر 

چه بیشتر شاخص های کالن اقتصادی اشاره کرد.

متوسط سرانه مصرف جهانی لبنیات ۱۸۰ کیلو؛ 
در ایران یک سوم جهان!

بسترسازی برای توسعه صادرات راه نجات اقتصاد کشور
مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر مطرح کرد:

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      تیر ماه 1400      شماره 33 دوره جدید )138(      
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عبداهلل قدوسی
مدیرعامل شرکت  پگاه
شخصیت صنعت غذای 

سال 98

غالمعلی  سلیمانی 
شرکت کاله 

شخصیت صنعت غذای 
سال 89

مرتضی سلطانی
شرکت زر ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 90

فردین عالیزاد 
شرکت سن ایچ 

شخصیت صنعت غذای 
سال 91

احمد فتح الهی
 شرکت سبزی ایران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 92

مهدی کریمی تفرشی 
شرکت گلها 

شخصیت صنعت غذای 
سال 94

احمد صادقیان 
شرکت تک ماکارون 

شخصیت صنعت غذای 
سال 93

علی شریعتی مقدم 
شرکت نوین زعفران 

شخصیت صنعت غذای 
سال 95

بزرگمهر دادگر
شرکت دوشه آمل 

شخصیت صنعت غذای 
سال 96

صمد رسولوی بنیس
مدیرعامل شرکت درنا

شخصیت صنعت غذای 
سال 97

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

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

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

ایشان را می خوانیم:

شخصیت صنعت غـذای
ســـال 99

ایشان شخصیتی کوشا و ســاعی در امر صنعت غذا بوده و در مدت زمان بسیار کوتاه توانسته اند شرکت بیژن را به اوج بالندگی برسانند و شخصیت مورد 
تقدیر در صنایع کنسرو می باشند.

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران :

ایشان یکی از کارآفرینان نمونه در صنعت غذا و یکی از افرادی هستند که توانستند در این مقطع حساس واحد خودشان را به یکی از واحدهای برتر صنایع 
غذایی تبدیل کنند و در آینده نزدیک با درایت خودشان می توانند در صنعت جهانی صادرات خوبی را به واحد خودشان اختصاص دهند.

حسین شرقی مجرد، بنیانگذار شرکت صنایع غذایی بهرنگ :
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   شرکت های صنایع غذایی که عالقمند به درج خبـرهای خود 
در ماهنامه صنعت غذا هستند مراتب را از طریق تلفن یا فاکس به 

تحریریه نشریه اطالع دهند .

ــ هـای اخبـار شرکـت
صنــایع غـذایـی

روغن سرخ کردنی زر اویل محصولی است که کارشناسان گروه صنعتی و پژوهشی زر مبتنی بر 
استاندارهای سالمت تولید کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهند داد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، دفتر مرکزی گروه صنعتی و پژوهشی زر واقع در خیابان شیخ 
بهایی، یکشنبه ۲۳ خرداد ماه میزبان رویداد رونمایی از تازه ترین محصول این کارخانه بود. مدیران و 
کارشناسان گروه صنعتی و پژوهشی زر در مراسمی گرد هم جمع شدند تا از تازه ترین اتفاقات برند 
زر اویل  یعنی محصول جدید “روغن سرخ ویژه” و نوآوری در ساختار و بسته بندی جدید محصوالت 

روغن رونمایی نمایند.
روغن سرخ کردنی زر اویل محصولی است که کارشناسان گروه صنعتی و پژوهشی زر مبتنی بر 

استاندارهای سالمت تولید کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهند داد.
چندسالی است که کیفیت روغن های سرخ کردنی محل مناقشه برندهای مختلف غذایی است. 
کارشناسان سالمت بارها هشدار داده اند که روغن های موجود در بازار حداقل کیفیت الزم برای استفاده 

روزانه را نداشته و مشکالت فراوانی را برای مصرف کنندگان به وجود خواهند آورد.
از این رو برندهای معتبر صنایع غذایی تالش دارند با تولید روغن با کیفیت، بازار را از نگرانی خارج کرده 

و برند خود  را در موقعیت بهتری قرار دهند.
روغن سرخ کردنی زر اویل تازه ترین تالش گروه صنعتی و پژوهشی زر برای کسب رضایت مشتری 

است.
مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر در سخنان کوتاهی با اشاره به محصول تازه این 

مجموعه غذایی گفت:
» خدا را شاکریم که تازه ترین تولید گروه صنعتی و پژوهشی زر به زودی در دسترس شهروندان ایرانی 

قرار خواهد گرفت.« او با اشاره به شعار این برند یعنی » به زبر دستی زر، به جوانی ذرت« گفت:
» عملکرد ما به عنوان تولیدکننده ملی باید به گونه ای باشد که مصرف کننده ایرانی در کنار کیفیت خوب، قیمت مناسبی هم برای محصوالت تجربه کند. این باعث می شود استقبال 

از برند زر ادامه دار باشد.«
امید است با همت و جدیت دست اندرکاران، دسترسی به محصوالت زر اویل که پیام آور سالمتی و تندرستی مصرف کنندگان است برای کلیه هموطنان عزیز فراهم گردد. این رویداد 

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی کرونا برگزار شد.

رونمایی از محصول تازه گروه صنعتی و پژوهشی زر؛ زر اویل 
پیشگام سالمتی



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

37

INDUSTRY

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y

محصوالت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در شهرستان گلپایگان 
به آنسوی مرز ها صادر شده است.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از صدا سیما مدیرعامل پگاه 
گلپایگان گفت: محصوالت لبنی این کارخانه شامل خامه، لخته پنیر و 
انواع محصوالت لبنی این واحد صنعتی بازار هدفش درکشور های روسیه، 

استرالیا، امریکا، عراق، پاکستان و افغانستان است.
محمد مهدی گرجی افزود: این واحد صنعتی تولید کننده ۱۱۸ نوع 
ازمحصوالت لبنی شامل انواع پنیرسنتی، بلغاری، پرورده لیقوانی و انواع 

دوغ است.
وی گفت: این واحد ساالنه بیش از ۴۲ هزار تن محصول لبنی تولید 

می کند که ۶ هزار تن از این محصوالت به صادرات اختصاص دارد.
حسین کرمی مشاور مدیر عامل در حوزه های تولید تحقیق و توسعه پگاه 
گلپایگان نیز به آزمایش های مختلف بر روی محصوالت لبنی در این واحد 
صنعتی اشاره کرد و گفت: محصوالت صادراتی از نظر بار میکروبی، میزان 

اسید، درصد چربی و ماده خشک آزمایش می شوند.

مدیرعامل گروه صنعتی میهن گفت: پیشنهاد وزیر کشاورزی عراق برای 
سرمایه گذاری در صنعت لبنیات این کشور همسایه را با نگاه کارشناسی و 

مثبت بررسی می کنیم.
 به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی گروه صنعتی میهن، 
هیات رسمی وزارت کشاورزی عراق به سرپرستی »محمد کریم الخفاجی وزیر 

کشاورزی این کشور« از گروه صنعتی میهن بازدید کردند.
حاج ایوب پایداری بنیانگذار گروه صنعتی میهن و مهندس ابوالفضل پایداری 
مدیرعامل گروه در این بازدید، هیات رسمی وزارت کشاورزی عراق را همراهی 

می کردند.
محمد کریم الخفاجی وزیر کشاورزی عراق در پایان بازدید از کارخانه های گروه صنعتی میهن، نسبت به وجود این حجم از ماشین آالت به روز و برتر در کارخانه 

های تولیدی محصوالت لبنی و غذایی میهن و پاکیزگی و فناوری پیشرو آن، اظهار شگفتی و تعجب کرد.
وی با بیان اینکه بازدیدهای بسیاری از کارخانجات لبنیات به خصوص در کشورهای مختلف اروپا داشته ام، اضافه کرد: تاکنون کارخانه ای به وسعت، تمیزی، 

مدرنی و این سطح از اتوماسیون که در شهر لبنیات گروه صنعتی میهن مشاهده کردم، کمتر دیده ام . 
وزیر کشاورزی عراق همچنین از گروه صنعتی میهن برای سرمایه گذاری در عراق دعوت به عمل آورد و آمادگی خود را برای حمایت کامل از سرمایه گذاران 

این شرکت ایرانی در خاک عراق اعالم کرد.
مهندس ابوالفضل پایداری مدیرعامل گروه صنعتی میهن در این بازدید تاکید کرد: تولیدات میهن با همان کیفیت صادراتی به بازار داخل نیز عرضه می شود.

وی در خصوص پیشنهاد وزیر کشاورزی عراق برای سرمایه گذاری در این کشور متذکر شد: گروه صنعتی میهن پیشنهاد سرمایه گذاری در صنعت لبنیات 
کشور عراق را با نگاه کارشناسی و مثبت بررسی خواهد کرد.

یادآور می شود که وزیر کشاورزی عراق به همراه هیات رسمی همراه، به مدت چهار ساعت از بخش های مختلف گروه صنعتی میهن از جمله شهر لبنیات میهن 
و کارخانه پاندا و ... بازدید کردند و از نزدیک با روند تولید محصوالت لبنی و غذایی در میهن آشنا شدند.

گلپایگان سرزمین لبنیات/بازار لبنیات 
گلپایگان در آنسوی مرزها

در حاشیه بازدید هیات رسمی وزارت 
کشاورزی عراق از میهن؛
مهندس ابوالفضل پایداری: پیشنهاد برای 
سرمایه گذاری در عراق بررسی می شود
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سخنگوی سازمان آتش نشانی از حریق در محوطه کارخانه تولید 
مواد نوشیدنی )بهنوش(خبر داد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ، جالل ملکی سخنگوی سازمان 
آتش نشانی شهرداری تهران درباره دود مشاهده شده در منطقه 
۲۲ گفت: حریق در یک کارخانه تولید مواد  نوشیدنی )بهنوش( به 

سامانه ۱۲۵ اعالم شده است.
وی ادامه داد: بالفاصله نیروهای آتش نشانی به همراه خودروهای 

پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در 
محل حادثه مشاهده شد مقداری پالت چوبی در فضای باز این 

کارخانه دچار آتش سوزی شده است.
احمدی معاون اداری و مالی شرکت بهنوش نیز در این خصوص 

تصریح کرد: آتش سوزی در قسمت انبار پالت شکل گرفته و گرمای زیاد هوا زمینه را برای آتش سوزی ایجاد کرده است.
وی افزود: هیچ فردی در این حادثه آسیب ندیده و هیچ کارخانه ها و تجهیزاتی دچار خسارت نشده است.

احمدی گفت : این محدوده انبار سربازی بود که سوله ای نداشت و بر اثر افزایش دما دچار حریق شده و خرابکاری تلقی نمی شود.

این تفاهم  نامه ها روز سه شنبه یازدهم خرداد ۱۴۰۰در جریان سفر وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دکتر علیرضا رزم حسینی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید استان البرز و با مشارکت ۱۳ واحد صنعتی در محل گروه صنعتی زر ماکارون 

امضاء و مبادله شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، تفاهم نامه های احیاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
در چارچوب اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، دستیابی 
به توسعه متوازن منطقه ای، استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش 
مردمی و غیردولتی و احیاء مسئولیت  اجتماعی شرکت های تابعه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت منعقد شده است.
تحقق بخشی به رویکرد دولت برای دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن 
با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی منطقه در کنار تکیه بر 
قابلیت ها و توانمندی های بومی و طبیعی در راستای مردمی و درون زا نمودن اقتصاد 

منطقه و ارتقاء تاب آوری جامعه محلی، از مهمترین اهداف این تفاهم  
نامه  بود.

شرکت های معین اقتصاد مقاومتی شهرستان های هدف  استان البرز 
در این تفاهم نامه ها متعهد شده اند نسبت به ظرفیت سنجی و انجام 
برنامه ریزی الزم متناسب و همگام با برنامه ریزی توسعه استان و اسناد 
فرادست استانی و شهرستانی به منظور بالفعل نمودن پتانسیل های 
منطقه و تأکید بر ظرفیت های بخش مردمی و انجام فرآیندهای 
تسهیل گری و به کارگیری تسهیل گران بومی در راستای اعتماد 
سازی و جلب مشارکت مردمی به منظور ایجاد تشکل های مردم نهاد 

در روستاهای هدف اقدام نماید.
مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر در این نشست 
گفت: ما صنعتگران علی رغم وظیفه توسعه تولید، وظیفه اجتماعی هم داریم. 
امیدواریم بتوانیم نسبت به احیاء هدفمند مسئولیت های اجتماعی در پیشبرد اهداف 
توسعه اقتصادی، زیرساختی و فرهنگی شهرستان )از جمله کاهش نرخ بیکاری و 
افزایش اشتغال، بهبود سرانه های درآمدی، بهبود معیشت، بهداشت و سالمت مردم( 

از طریق انعقاد این تفاهم نامه اقدام نماییم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این تفاهم نامه ها متعهد شده است تا نسبت به 
انتقال دانش و تجربیات به شهرستان های هدف، و پایش، ارزیابی و نظارت بر اقدامات 

معین اقتصاد مقاومتی در این مناطق اقدام کند.
استاندار، نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، دادستان 
و فرمانداران شهرستان های  اشتهارد و ساوجبالغ از دیگر امضاء کنندگان این تفاهم 

نامه بودند.

حریق کارخانه بهنوش را در برگرفت

با حضور وزیر صمت در گروه صنعتی زر/
تفاهم نامه احیاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
در چارچوب اقتصاد مقاومتی در گروه صنعتی 

و پژوهشی زرمنعقد شد
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ـــز  ـــس مرک ـــه رئی ـــوه قضایی ـــه ق ـــت هفت ـــا گرامیداش ـــان ب همزم
ـــه از  ـــوه قضایی ـــه ق ـــن روز از هفت ـــالف در دومی ـــل اخت ـــعه ح توس

ـــرد. ـــد ک ـــهرری بازدی ـــن ش ـــن مارگاری ـــه روغ کارخان
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا، بـــه نقـــل از روابـــط 
عمومـــی مارگاریـــن؛ حســـن خلخالـــی مدیرعامـــل ماگاریـــن در 
ـــن  ـــالف، ضم ـــل اخت ـــعه ح ـــز توس ـــس مرک ـــد رئی ـــان بازدی جری
ـــوه  ـــه ق ـــا )ع( و هفت ـــام رض ـــان، والدت ام ـــه مهمان ـــامدگویی ب خوش
ـــاد  ـــت و ی ـــک گف ـــت تبری ـــه عدال ـــران عرص ـــه تالش گ ـــه را ب قضایی

ـــت. ـــی داش ـــز گرام ـــتی را نی ـــهید بهش ـــره ش و خاط
ـــور  ـــا حض ـــردم ب ـــت: م ـــاه گف ـــخنانی کوت ـــی در س ـــن خلخال حس

ـــان  ـــر زم ـــد ه ـــت کردن ـــد و ثاب ـــات همبســـتگی خـــود را نشـــان دادن در انتخاب
ـــت  ـــد داش ـــور خواهن ـــه حض ـــد در صحن ـــان باش ـــام در می ـــع نظ ـــای مناف پ
و هیچ وقـــت صحنـــه را خالـــی نخواهنـــد کـــرد. امیدواریـــم خدمتگـــزاران 

ـــیم. ـــردم باش ـــن م ـــرای ای ـــی ب خوب
 

ـــال  ـــری س ـــم رهب ـــام معظ ـــه داد: مق ـــن ادام ـــه مارگاری ـــل کارخان مدیرعام
ــد.  ــذاری کردنـ ــتیبانی نام گـ ــی و پشـ ــد، مانع زدایـ ــال تولیـ ۱۴۰۰ را سـ
ـــود  ـــا وج ـــدی ب ـــای تولی ـــه و واحده ـــوه قضایی ـــکاری ق ـــا هم ـــم ب امیدواری
تمـــام پتانســـیل هایی کـــه وجـــود دارد و ظرفیت هایـــی کـــه در اختیـــار 
ـــیم و  ـــورمان باش ـــاد کش ـــکوفایی اقتص ـــد و ش ـــاهد رش ـــم ش ـــم بتوانی داری

ـــانیم. ـــده، برس ـــن ش ـــه تعیی ـــی ک ـــه اهداف ـــور را ب کش

 
خلخالـــی ادامـــه داد: قـــوه قضاییـــه یـــک نهـــاد تاثیرگـــذار در زمینـــه 
تحقـــق تولیـــد، پشـــتیبانی و مانع زدایی هـــا مســـوولیتی فراتـــر از ســـایر 
ســـازمان ها دارد. البتـــه قـــوه قضاییـــه در یـــک ســـال و نیـــم اخیـــر در 
ـــد  ـــده بودن ـــل ش ـــی تعطی ـــه دالیل ـــه ب ـــدی ک ـــای تولی ـــدازی واحده راه ان
ـــر  ـــاد تاثی ـــن نه ـــه ای ـــد ک ـــان می ده ـــن نش ـــد. ای ـــی کردن ـــای فراوان کمک ه

متفاوت تـــر و به ســـزایی دارنـــد.
وی در پایـــان ضمـــن تشـــکر از حضـــور آقـــای صادقـــی و هیـــات 
ـــتغال  ـــد و اش ـــیر تولی ـــم مس ـــا ه ـــم ب ـــم بتوانی ـــت: امیدواری ـــان گف همراه ش
ـــم  ـــروژه مه ـــه ۲ پ ـــن کارخان ـــا در ای ـــم. م ـــم بزنی ـــن را رق ـــعه مارگاری و توس
ــرد.  ــد کـ ــز خواهـ ــرکت ها متمایـ ــایر شـ ــن را از سـ ــه مارگاریـ ــم کـ داریـ
امیدواریـــم پایـــان ســـال ۱۴۰۰ بـــا حضـــور همیـــن دوســـتان یکـــی از 

ــم. ــاح کنیـ ــال ۱۴۰۱ افتتـ ــل سـ ــی را اوایـ ــا و دومـ پرو ژه هـ

ـــعه  ـــز توس ـــس مرک ـــی، رئی ـــادی صادق ـــلمین ه ـــالم والمس ـــت االس حج
ــا )ع( و  ــام رضـ ــرت امـ ــالد حضـ ــک میـ ــن تبریـ ــالف ضمـ ــل اختـ حـ
ـــن  ـــه روغ ـــد از کارخان ـــان بازدی ـــه در جری ـــوه قضائی ـــه ق ـــت هفت گرامیداش
ـــت  ـــان از هم ـــن نش ـــه مارگاری ـــدات کارخان ـــت: تولی ـــار داش ـــن اظه مارگاری
بلنـــد و واالی مدیـــران و کارگـــران شـــریف ایـــن کارخانـــه دارد کـــه در 
چرخـــه تـــالش اقتصـــادی، محصـــوالت را تهیـــه و تولیـــد را ســـرپا نگـــه 

داشـــته اند. خداونـــد متعـــال بـــه شـــما ارج بدهـــد.
مارگاریـــن اولیـــن شـــرکت تولیـــد کننـــده روغـــن گیاهـــی در ایـــران 
ـــردم  ـــن م ـــی در بی ـــاب طالی ـــاب و آفت ـــای خـــروس، آفت ـــا برنده ـــه ب اســـت ک

ـــت. ـــده اس ـــناخته ش ش
ـــن  ـــد ۸ ت ـــت تولی ـــا ظرفی ـــال ۱۳۳۲ ب ـــاه س ـــه در دی م ـــرکت ک ـــن ش ای
روغـــن گیاهـــی در روز پـــا بـــه عرصـــه صنعـــت گذاشـــت، اکنـــون بـــا 
ـــان بســـیاری  ـــن در روز، میهم ـــزار ت ـــدی ه ـــت تولی ـــا ظرفی توانســـته اســـت ب

ازخانواده هـــا و صنایـــع مختلـــف کشـــور باشـــد.
ـــه  ـــد از کارخان ـــوص بازدی ـــم درخص ـــن مراس ـــان ای ـــس از پای ـــی پ صادق
روغـــن مارگاریـــن گفـــت: ظرفیـــت عظیمـــی در ایـــن مجموعـــه وجـــود 
ـــه  ـــن اســـت ک ـــد روغ ـــه تولی ـــه پیشـــرو در زمین ـــک کارخان ـــن ی دارد. مارگاری
بخـــش زیـــادی از نیـــاز کشـــور را تامیـــن می کنـــد. مدیریـــت مارگاریـــن 
ـــن  ـــه نگـــه دارد. ای ـــد را هـــم ســـرپا و هـــم توســـعه یافت توانســـته چرخـــه تولی
بـــه روز بـــودن و توســـعه یافتگـــی کمـــک می کنـــد بـــه اینکـــه چرخـــه 
ـــد  ـــش تولی ـــرای جه ـــم ب ـــد ه ـــته باش ـــادی داش ـــه اقتص ـــم صرف ـــد ه تولی

بتوانـــد ظرفیت ســـازی کنـــد.
ـــه  ـــن کارخان ـــد در ای ـــای جدی ـــط تولیده ـــاد خ ـــا ایج ـــه داد: ب ـــی ادام صادق
می تـــوان تعـــداد کارگـــران را از ۸۰۰ نفـــر بـــه ۱۲۰۰ نفـــر افزایـــش داد و 

ـــرد. ـــتغال ک ـــاد اش ایج

بازدید رئیس مرکز توسعه حل اختالف از 
مارگارین
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بنابر توضیحات مسئول فنی کارخانه صنایع غذایی شروین مهاباد خانم مهندس 
شافعی؛ روغن حیوانی از دو منشا متفاوت تولید می شود، هم میتواند از چربی 
شیر و هم از دنبه باشد. کارخانه لبنیات شروین همانطور که از نامش پیداست 
محصوالتش را بر پایه ی لبنیات تولید میکند بنابراین  منشا تولید روغن حیوانی 
خومالی، چربی شیر گاو می باشد و به زبان ساده تر این روغن از کره تولید می 

شود.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، در اصل تفاوت روغن ها در تفاوت ترکیبات 
اسیدهای چرب موجود درآنها است، یک سری از اسیدهای چرب وجود دارد که 
بدن قادر به تولید آنها می باشد، نکته اینجاست که یکسری اسیدهای چرب دیگر 
به اسم اسید های چرب ضروری وجود دارد که بدن قادر به تولید آن ها نمی 
باشد و باید از یک منبع غذایی آن را تامین کنیم، روغن حیوانی چون منبع غنی 
از اسید بوتیلیک است می تواند اسیدهای چرب ضروری برای بدن را تامین کند. 
بنابراین می توان نتیجه گرفت مصرف روغن حیوانی نه تنها مفید بلکه برای بدن 

الزم و ضروری نیز می باشد.
نکته بعدی و بسیار مهم، در رابطه با اسید های چرب ترانس است که سرطان زا هستند ولی ساختار و ترکیبات روغن حیوانی فاقد این نوع چربی ها است. تحقیقات اخیر ثابت 

کردند که روغن حیوانی باعث کاهش سطح LDL  یا کلسترول مضر و افزایش HDL یا کلسترول مفید خون، می شوند.
ویژگی مهم دیگر این روغن ها، داشتن نقطه ی دود باالی آن است به معنای اینکه می توانند در مقابل درجه حرارت باال مقاوم باشند که این امر باعث می شود هم برای پخت 

و پز و هم برای سرخ کردن مناسب باشند.
امیدواریم با مصرف روغن حیوانی خومالی که محصول شرکت شروین مهاباد می باشد، از عطر، طعم و رایحه ی بی نظیر این روغن لذت ببرید.

توسعه حوزه بسته بندی بهپاک می تواند، بخش بزرگی از مشکالت مردم را در فاز پروتیین 
گیاهی حل کند.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط عمومی بهپاک، علیرضا تابش معاون وزیر 
صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور  در بازدید از کارخانه 
روغنکشی بهپاک با بیان اینکه کارخانه بهپاک با ظرفیت هایی که دارد می تواند بخش بزرگی 
از مشکالت مردم را در فاز پروتئین گیاهی مرتفع کند اظهار داشت: واحد صنعتی بهپاک به 
جهت شفاف سازی و دوری از هرگونه شائبه و درایت الزم برای افزایش تولید با وجود همه 
مشکالت بوجود آمده مانند کرونا و تحریم های ظالمانه و همچنین ارائه خدمات ارزشمندی 
مانند رعایت حقوق مصرف کننده، محیط زیست، در دومین سال متوالی می تواند »تندیس 

طالیی حمایت از حقوق مصرف کننده« را به خود اختصاص دهد.
 

وی خاطر نشان کرد با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی از نزدیک فعالیت کارخانه بهپاک را بررسی و در جریان تولید و پروسه تامین حقوق مصرف کنندگان قرار گرفتیم 
که بتوانیم به صورت موثر در شورای عالی سیاستگذاری مصرف کنندگان معیار دریافت تندیس طالیی حمایت از مصرف کننده را بسنجیم.

وی همچنین حضور در شرکت هایی که رتبه برتری را نسبت به سایرین کسب کرده اند را فرصتی برای عرض خدا قوت و آشنایی با فضا و شرایط کاری آنها از نزدیک و تعامل 
بیشتر و دوسویه و دیده و شنیده شدن هر چه بهتر مسائل و مشکالت آنها دانست.

وی خاطر نشان کرد آنچه که باعث شد تا کارخانه بهپاک در ایام سخت تحریم بسیاری از معضالت را با قدرت پشت سر بگذارد؛ نشاط، اراده و کارآمدی مدیریت جوان، مدیران 
و کارکنان آن است که با انگیزه تمام به تولید و اعتالی برند بهپاک می اندیشند.

الزم به ذکر است که سال گذشته »تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کننده« به مدیر عامل شرکت بهپاک اهدا شد.

روغن حیوانی خومالی محصولی از شرکت 
شروین مهاباد

بهپاک بیش از 76درصد پروتئین گیاهی 
کشور را تامین می کند

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      تیر ماه 1400      شماره 33 دوره جدید )138(      



41

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

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور 
در جریان بازدید از گروه صنعتی و پژوهشی زر اظهار 
داشت: اقداماتی که در پاالیشگاه غالت و دیگر سایت 
های تولیدی و بنادر خشک این مجموعه دیدم بسیار 
ارزشمند است و مهندسان و نخبگان ایرانی که چنین 

کارهای عظیمی انجام می دهند سبب افتخار هستند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ) 
اگروفودنیوز ( ، عمرانی با اشاره به اینکه فرمان و دستور 
رهبر معظم انقالب در مورد تولید، پشتیبانی ها، مانع 
زدایی ها یی یک امر مولوی و ارشادی است، افزود: اگر 
قرار باشد هر آنچه به عنوان تصمیم طی سال های ۹۸ 
و ۹۹ گذشته داشتیم، امسال هم دنبال کنیم و یا همان 
جواب رد دادن به سرمایه گذار و تولید کننده را اکنون 
هم تکرار کنیم، متهم به این هستیم که از امر والیت 
سرپیچی کرده ایم و هم ایمان به این شعار در راستای 

حمایت از تولید نداریم.
وی با اشاره به بازدید از مگا 
پروژه زرکام که بزرگترین پروژه 
کانفکشنری خاورمیانه در زمینه 
تولید محصوالت جدید و با کیفیت 
مشتمل بر شیرینی و شکالت است 
افزود: قدرت اشتغال زایی در این 
بخش بالغ بر ۵ هزار نفر است و 
جای پرسش دارد که به چه دلیل 
، در اثر چه موانعی هنوز این عرصه 

افتتاح نشده است.
وی ادامه داد: ما باید از این 
اقدامات مهم تولیدی و صنعتی 
حمایت کنیم و موانع پیش روی 

این تولیدکنندگان را برداریم
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه 
حمایت از سرمایه گذاری با حرف و شعار عملیاتی 
نمی شود ، گفت: افراد در بخش ها و قسمت های مختلف 
کشور و نظام آنچنان در وصف سرمایه گذاری سخن می 
گویند که شنونده لذت می برد اما عمال می بینیم که این 
مشکالت در سوژه های مختلف تولیدی حل نشده است.
عمرانی با اشاره به اینکه در این گروه تولیدی و صنعتی 
ایمان و عشق به وطن و دین و نظام به خوبی نمایان 
است، تصریح کرد:  جای تاسف دارد که به دلیل کم 
کاری برخی افراد بخشی از خط تولید این مجموعه که 
می تواند ۵ هزار اشتغال داشته باشد و تولیداتی بهتر از 

نمونه های خارجی ارائه دهد، به تاخیر افتاده است.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری مساوی اشتغال است، 
افزود : همه وظیفه داریم که سرمایه گذاران پرتوان، 
تالشگر و قانومند کشور را حمایت کنیم، در این راستا 

برای رفع موانع سد راه تولید تالش خواهیم کرد و انشااهلل 
بزودی شاهد افتتاح این مجموعه باشیم.

دکتر فاضلی رئیس کل دادگستری استان البرز که 
در این بازدید نیز حضور داشت گفت:گروه صنعتی زر از 
واحدهای مهم تولیدی در سطح کشوری است و باید نگاه 
ویژه ای به این دست مگا پروژه ها داشت به جهت اینکه 
آنها پیش ران اقتصادهستند و باعث فعالیت و اشتغالزایی 

صدها بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگ می شوند.
فاضلی در ادامه گفت از سیاست های قوه قضایی استان 
است که با همکاری با دستگاه های اجرایی موانعی که 
برای راه اندازی پروژه های بزرگ هست را مرتفع کنیم.

مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی 
زر اشاره داشت تولید یعنی مشکل و این مختص ایران 

نیست.
تولید ادبیات خاص خودش را دارد و هر کسی که 
این ادبیات را نمی داند و قراراست تسلیم شود وارد این 

عرصه نشود.
وی افزود: یک سری مشکالت 
دست تولید کننده است که باید 
با دانش با مهندسی و تحقیق 
و توسعه حل شود اما یک 
سری مشکالت هم هست که 
مسئولین باید کمک کنند تا 

این موانع حل شود
 امـــروز تولیـــد کننـــده 
ای کـــه احســـاس کنـــد 
مســـئولین بـــا او همـــراه 
ـــدی  ـــای بع ـــدم ه ـــتند ق هس
ــی دارد . ــر مـ ــتوارتر بـ را اسـ

معاون قضایی دادستان کل کشور در 
بازدید از گروه صنعتی و پژوهشی زر: 

همه وظیفه داریم از سرمایه گذاران پرتوان کشور حمایت
و برای رفع موانع تولید تالش کنیم
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مهرداد چنگیزی گفت: ارگان ها، سازمان ها و مدیران 
دولتی صاحب امضای طالیی وظایف خود را در خصوص 

پشتیبانی و مانع زدایی انجام دهند.
به گزارش ماهنامه همگام با صنعت، مدیرعامل صنایع 
غذایی خوشنام )مک ماکارون( در ارتباط با شعار سال گفت: 
باید نگاهی عمیق تر به شعار امسال داشته باشیم، تولید، 

پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
مهرداد چنگیزی افزود: به نظرم که هر شخص با کمترین 
تجربه اقتصادی نیز متوجه خواهد شد که شعار امسال نیز 
در راستای شعارهای چند سال گذشته و در حمایت از 

تولید است.
وی در ادامه گفت: از منظر دیگر این شعارهای یک شکل 
بیانگر نگاه نگران عالی ترین مقام کشور به روند رشد و تعالی 
تولید در کشور است که امسال با اضافه شدن پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها عمق این نگرانی نسبت به سال های قبل 

بیشتر به نمایش گذاشته شده است.
مدیرعامل صنایع غذایی خوشنام بیان کرد: وظیفه یک 
تولید کننده در رابطه با شعار سال کامال روشن و واضح است 

و آن تولید بیشتر است.
اما یقین دارم که در رابطه با دو بخش بعدی شعار کاری از 
دست تولید کنندگان ساخته نیست و آن دو قسمت مربوط 
به ارگان ها و سازمان ها و مدیران دولتی صاحب امضای 
طالیی است که می توانند با صدور چند بخش نامه مفید و 
حذف گلوگاه های غیر ضروری که پیش پای تولید کننده 
است، وظایف خود را در خصوص پشتیبانی و مانع زدایی 
انجام داده و کمی هم آنان باعث کاهش نگرانی و دغدغه 

خاطر مقام رهبری بشوند.

ــد اســت: شــفافیت در  محســن احتشــام معتق
سیاســت گذاری ها و پایــان دادن بــه شــیوه آزمون 
و خطــا در برنامه ریزی هــای کالن اقتصــادی بایــد 

در دســتور کار دولــت ســیزدهم قــرار گیــرد.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، بــه نقل 
ــد  ــاق بیرجن ــس ات ــران؛ رئی ــی ای ــاق بازرگان از ات
ــوب  ــفافیت در چارچ ــود ش ــاد از نب ــن انتق ضم
سیاســت گذاری های اقتصــادی از دولت ســیزدهم 
خواســت تا در حیــن برنامه ریــزی برای اقتصــاد از 
نقطــه نظــرات بخــش خصوصی بهــره بگیــرد و در 
عین حــال رویکرد خــود را از شــیوه آزمــون و خطا 
بــه اســتفاده از تجربیــات جهانــی تغییــر دهــد. به 
ــه  ــت کشــور را ب ــن رویکــرد وضعی ــاد او همی اعق

اینجــا کشــانده اســت.
ــارات  ــن انتظ ــه مهم تری ــام، ب ــن احتش محس
بخــش خصوصــی از دولت جدیــد اشــاره و تصریح 
ــد چارچــوب سیاســت گذاری ها شــفاف  کــرد: بای
باشــد و بــرای افزایــش تــوان رشــدزایی اقتصــاد به 
صــورت پایــدار و فراگیــر از تجربیــات کشــورهای 

ــم. توســعه یافته بهــره ببری
ــت  ــه رقاب ــان دادن ب ــادی پای ــال اقتص ــن فع ای
نابرابــر بخش خصوصــی با دولــت و تغییــر رویکرد 
دولت محــور در اقتصــاد را خواســتار شــد و بــا 
بیــان اینکــه در حــال حاضــر رشــد اقتصــادی بــا 
ــدارد،  ــران تناســب ن ــع موجــود در ای ســطح مناب
ــکالت  ــع مش ــرای رف ــه ب ــن کاری ک ــت: اولی گف
ــد انجــام شــود شناســایی و رســیدن  موجــود بای
ــس از آن  ــه درک درســت از مشــکالت اســت. پ ب
ــا در  ــه داد ت ــب را ارائ ــای مناس ــوان راهکاره می ت
ــه گنــج آفریــن  ــج آفریــن را ب نهایــت دیــدگاه رن

تبدیــل کنیــم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه 
باید در سیاست گذاری ها و برنامه های دولت جدید 
از تصمیمات و تجربیات بخش خصوصی استفاده 
شود، ادامه داد: دولت سیزدهم توجه داشته باشد 
که ارائه برنامه های واحد برای همه استان ها و مناطق 
اقدام درست و منطقی نیستو سال هاست که بخش 
خصوصی روی توسعه منطقه ای متمرکز شده و 
پیشنهادهای اجرایی خود را تشریح کرده اما از سوی 

دولت مورد بی توجهی قرار گرفته است.
احتشــام بازگردانــدن اعتماد به جامعــه و تقویت 
ســرمایه های انســانی، ایجاد دیپلماســی اقتصادی 
منطقــی و درســت بــرای ایجــاد بازارهــای جدید، 
ــت را  ــی و دول ــش خصوص ــن بخ ــیم کار بی تقس
ــد  ــزود: بای ــرد و اف ــه ک ــت ســیزدهم مطالب از دول
ــا  ــه عنــوان برنامــه تعریــف می شــود ب هرآنچــه ب
همدلــی و همراهی بــه مرحله اجــرا برســد و اجازه 
دهیــم این مــوارد تنهــا در حد حــرف باقــی بماند.
رئیس اتاق بیرجند خواستار رفع مشکالت تولید و 
صادرات و دستورالعمل های زائد، بهبود وضع نظام 
بانکی و اصالح قانون مالیات شد و تاکید کرد: هم 
اکنون با سیل بیکاری در استان های مختلف روبه رو 
هستیم، اگر رونق به تولید بازگردد شاهد اشتغال زایی 
خواهیم بود. در حال حاضر سطح نقدینگی در کشور 
باالست و پول های سرگردانی وجود دارد که با 
مدیریت بازار می توان آنها را در مسیر رونق تولید و 

سرمایه گذاری در زیرساخت ها استفاده کرد.
به بــاور این فعــال اقتصــادی در صــورت حمایت 
از تولیدکننــده بــه معنــای واقعی کلمــه می توانیم 

انگیــزه بکاریم و اشــتغال درو کنیم.

مدیرعامل مک ماکارون:
صاحبان امضای 

طالیی وظیفه خود 
را در خصوص تحقق 

شعار سال انجام دهند

رئیس اتاق بیرجند: 
تصمیم سازی

 بر اساس
آزمون و خطا را 

پایان دهیم
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دبیر انجمن صنفی صنایع بیسـکویت، شـیرینی 
و شـکالت ایـران از کاهـش تقاضـا و افزایـش 
“سرسـام آور” قیمت مـواد اولیه خبـر داد و گفت: 
در صـورت رفـع مشـکالت، امـکان صـادرات ۱.۵ 
میلیارد دالری شـیرینی و شـکالت به کشـورهای 
همسـایه وجـود دارد، اما سـال گذشـته ایـن رقم 

۴۷۵ میلیـون دالر بـود.
جمشید مغازه ای از کاهش صادرات شیرینی و 
شکالت در سال گذشته خبر داد و گفت: به دلیل 
مشکالت ناشی از تحریم و همه گیری کوید ۱۹، 
صادرات این محصوالت در سال گذشته به ۴۷۵ 
میلیون دالر )کاهش حدود ۱۸ درصدی( رسید. این 
در حالی است که صادرات انواع بیسکویت، شیرینی 
و شکالت در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۸۰ میلیون دالر 

بوده است. 
وی با بیان اینکه عمده صادرات به کشورهای 
همسایه از جمله عراق، افغانستان و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس بوده است، تصریح کرد: البته 
بخشی از صادرات هم به اروپای شرقی، روسیه، 

چین و مقدار کمی هم به آمریکا انجام می شود. 
ــه گفتــه دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع  البتــه ب
بیســکوئیت، شــیرینی و شــکالت، در حــال حاضر 
ــا کمتریــن ظرفیــت  صــادرات ایــن محصــوالت ب
ــورهای  ــا در کش ــه تنه ــرا ک ــود؛ چ ــام می ش انج
اطــراف، بــازار ۱.۵ تــا ۲ میلیــارد دالری صــادرات 
وجــود دارد؛ بنابرایــن اگــر بســترها از جملــه رفــع 
شــدن مشــکالت ناشــی از تحریم هــا، نقــل و 
انتقــاالت پولــی و تامیــن مــواد اولیــه رفــع شــود، 
امــکان صــادرات تــا ۱.۵ میلیــارد دالری در ســال 

ــه کشــورهای اطــراف وجــود دارد.  ب

شیرینی و شکالت، کاالی لوکس شد
مغازه ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
وضعیت تقاضا در این بازار اظهار کرد: محصوالت ما 
یک کاالی لوکس است که در سبد مصرفی مردم 
نیست و اولویت سوم و چهارم مصرف کنندگان 
است؛ بنابراین هرچه قدرت خرید مردم کاهش 
یابد تقاضا برای مصرف این محصوالت کاهش پیدا 
می کند. در حال حاضر نیز مردم عموماً به دنبال 
تامین کاالهای اساسی هستند و اگر پول اضافی 
داشته باشند شیرینی و شکالت هم تهیه می کنند. 
البته در رابطه با کاهش تقاضا، شیوع ویروس کرونا، 

گرانی و تورم نیز مزید بر علت شده است. 

افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه
به گفته وی قیمت مواد اولیه در سال های اخیر 
به شکل سرسام آوری افزایش داشته، اما تولید 
کنندگان شیرینی و شکالت نمی توانند افزایش 
قیمت زیادی اعمال کنند؛ چرا که بازار خود را بیش 

از پیش از دست خواهند داد. 

شکری که باید ۶۵۰۰ تومان باشد را دو برابر 
می خریم

مغازه ای درباره مشکالت تأمین مواد اولیه افزود: 
قیمت هر کیلو شکر سال گذشته حدود ۶۵۰۰ 
تومان بود و حاال دو برابر شده و به بیش از ۱۲ هزار 
تومان رسیده است. قیمت روغن نیز در دو مقطع 
۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. تامین آرد نیز 
دشوار شده؛ چراکه شیرینی و شکالت کاالی لوکس 
محسوب می شود و آرد باید در بازار آزاد تهیه شود 
که قیمت آن از حدود هر کیلو ۱۰۰۰ تومان به 

۵۵۰۰ تومان رسیده است؛ بنابراین کماکان بحران 
وجود دارد. در مقاطعی قیمتها باال می رود و در 
مقاطعی تامین مواد اولیه با مشکل مواجه می شود. 
برای مثال در حال حاضر با وجود اینکه قیمت هر 
کیلو شکر ۶۵۰۰ تومان اعالم شده، تامین آن ممکن 
نیست و تولیدکنندگان مجبور به تهیه این محصول 

از بازار آزاد به قیمت باالتر هستند. 

مجوز خرید گندم، فقط برای ۰.۱ نیاز
وی افزود: در زمینه تامین گندم نیز اجازه واردات 
به تولید کنندگان داده نمی شود و اگر هم این اجازه 
داده شود، برای تولیدکنندگان کیلویی ۸۰۰۰ 
تومان تمام می شود که صرفه اقتصادی ندارد. در 
داخل نیز برای خرید از کشاورز باید مجوز دریافت 
شود، اما برای کارخانه ای که بیش از ۵۰۰۰ تن 
گندم نیاز دارد فقط مجوز خرید ۵۰۰ تن صادر 
می شود و اگر مابقی نیاز خود را از بیرون تهیه کنند 

هم می گویند قاچاق بوده است. 
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی 
و شکالت در پایان در پاسخ به سوالی درباره 
میزان افزایش قیمت نیز گفت: در سال گذشته 
در مقاطعی افزایش ۱۵ و ۲۰ درصدی اعمال شده 
است. با توجه به این میزان افزایش قیمت مواد 
اولیه، تولید کنندگان نمی توانند محصوالت خود را 
با ضرر بفروشند. در حال حاضر آنها کاالهای خود را 
در سبد می فروشند؛ یعنی برای برخی از آنها ضرر 
می کنند و برای برخی سود می کنند تا موازنه برقرار 
شود اما افزایش قیمت در سال جاری با احتیاط 
خواهد بود، چرا که افزایش قیمت بی رویه نوعی 

خودزنی است.

صادرات شیرینی و شکالت 
با کم تر از یک سوم ظرفیت
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مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با توجه به اهمیت 
استراتژیک محصول زعفران از اجرای طرح پژوهشی در 
با هوش مصنوعی و  خصوص اصالت سنجی زعفران 

ایجاد ارزش افزوده از ضایعات بُنه زعفران خبر داد.
به گزارش موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی کشور؛ 
از  یکی  ارزش،  با  دارویی  گیاه  یک  عنوان  به  زعفران 
قدیمی ترین و گران ترین ادویه های جهان است که از 
جایگاه ویژه ای در بین محصوالت صنعتی و صادراتی 
ایران برخوردار است. قیمت باالی این محصول موجب 
شده تا به شیوه های مختلف توسط افراد سودجو مورد 

تقلب قرار گیرد.
تولید مثل این گیاه که فاقد بذر است، از طریق تکثیر 
ساقه زیر زمینی یا بُنه صورت می گیرد. از طرفی ایران 
تولید کننده و صادرکننده حدود ۹۰ درصد زعفران دنیا 
محسوب می شود و از آنجا که بنه های با وزن کمتر از ۶ 
گرم در سال اول توان گلدهی ندارند ساالنه مقدار زیادی 
از بنه های ریز با وزن کم به صورت ضایعات از زنجیره 
ایجاد ارزش افزوده حذف می شوند. این موضوع برای 
کشور ما به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران جهان 
اهمیت ویژه ای دارد و باید برای ایجاد ارزش افزوده از آن 

اقدامات اساسی صورت گیرد.
حال با توجه به اهمیت استراتژیک محصول زعفران 
برای کشور، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از 
طریق تعامل با تولید کنندگان و فعاالن صنعت زعفران و 
شناخت نیازها و خالء های موجود، پژوهش های کاربردی 

و در خور توجهی را در این زمینه انجام داده است.
تشخیص تقلبات زعفران با استفاده از هوش مصنوعی

عبداهلل مالفیالبی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی 
علوم و صنایع غذایی در این زمینه گفت: زعفران همواره 
مورد توجه افراد سودجو برای کسب منافع از تجارت پر 
رونق این محصول بوده است. این افراد به طور معمول 
برای کاهش هزینه های تولید با استفاده از مواد آلی و 
معدنی مختلف، دست به تقلب زده و زعفران های رنگ 
شده تقلبی و یا به صورت مخلوط با زعفران خالص با 
کیفیت و کمیت نامناسبی بسته بندی و به بازار عرضه 

کرده و سالمت مردم را نیز به خطر می اندازند.
وی بیان کرد: زعفران معموالً توسط افزودن مواد با منشأ 
برزیلی،  از جمله خامه هایی که توسط چوب  گیاهی 
چوب صندل و با رنگ های مصنوعی )مثل تارترازین( 

رنگ شده اند، مورد تقلب قرار می گیرد.
مالفیالبی ادامه داد: افزودن اندام های مواد گیاهی مشابه 
با زعفران چون زریر، گل کافشه )کاجیره یا گلرنگ(، 
کرده،  رنگ  ذرت  کاکل  بهار،  همیشه  گل  کاسبرگ 
پرچم های زرد بعضی گل ها، زردچوبه، میخک، ریشه 
گندم رنگ زده، ریشه پیاز معمولی که با جوهر رنگ 
می شود، خاک سرخ و نیز رشته های پخته شده گوشت 
گاو و مرغ و غیره از جمله تقلبات دیگر در این محصول 

به شمار می روند.
تشخیص  و  شناسایی  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
زعفران های اصیل از تقلبی پژوهش های مختلفی صورت 
گرفته است ادامه داد: روش به کارگیری تکنیک های 
هوش مصنوعی و یادگیری عمیق یکی از جدیدترین 

راهکارها در این زمینه محسوب می شود.
مجری این طرح پژوهشی افزود:سایر روش های شناسایی 
میکروسکوپی،  بررسی های  رنگی،  واکنش های  شامل 
کروماتوگرافی الیه نازک )TLC( و کروماتوگرافی مایع 
 HPLC می باشد که روش )HPLC( با کارآیی باال
به عنوان مؤثرترین روش در این زمینه به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین تقلبات زعفران 
رنگ آمیزی خامه زعفران با رنگ های مصنوعی و طبیعی 
در طیف های نارنجی و قرمز رنگ می باشد گفت: هدف 
اصلی ما از اجرای این طرح پژوهشی، شناسایی تقلبات 
رنگی در محصول زعفران ایرانی و اصالت سنجی آن با 
استفاده از روش های کامپیوتری پردازش تصویر و هوش 
مصنوعی مبتنی بر یادگیری عمیق می باشد که به عنوان 
روش جدیدی با دقت باالی ۹۵ درصد برای تشخیص 
و شناسایی زعفران غیر اصیل رنگ شده پیشنهاد شده 

است.
وی گفت: اقدام مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
تکنیک  از  استفاده  تقلبات شامل  این  با  مقابله  برای 
هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری عمیق و پردازش 
داده های تصویری است که از این طریق مشخصه های 
زعفران اصیل شناسایی شده و از زعفران تقلبی تمیز 
داده می شود. در استفاده از این تکنیک هیچ قسمتی از 
زعفران ضایع نمی شود، همچنین نیاز به تجهیزات خاص 
آزمایشگاهی نیز نبوده و به سرعت فرآیند شناسایی 

زعفران با دقت باال انجام می گیرد.
مالفیالبی اظهار کرد: برای توسعه این طرح پژوهشی 

کاربردی در آینده نزدیک محققین این طرح در نظر 
دارند با طراحی سیستم هوشمند قابل نصب بر روی 
موبایل، امکان شناسایی زعفران اصیل از زعفران تقلبی را 

برای همگان میسر کنند.
ایجاد ارزش افزوده از ضایعات بُنه زعفران

صنایع  و  علوم  پژوهشی  مؤسسه  علمی  هیأت  عضو 
غذایی نیز در مورد اهمیت اجرای طرح پژوهشی »تأثیر 
بُنه  موثره  ترکیبات  بر  استخراج  مختلف  روش های 
زعفران« بیان کرد: مطالعات نشان داده است که درصد 
سبز شدن، تعداد برگ ها و درصد گل های تولیدی در 
گیاه زعفران تابع قطر بُنه ها است. از این رو برای کشت، 
نتیجه ساالنه  در  و  انتخاب می شوند  بنه های درشت 
شاهد ضایعات قابل توجهی از بنه های ریز و با وزن کم 

در تولید زعفران کشور هستیم.
جواد فیضی با بیان اینکه استفاده مؤثر از این ضایعات و 
بازگرداندن آن به چرخه ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد 
کشور از اولویت باالیی در سرمایه گذاری برخوردار است 
گفت: با توجه به وسعت باالی سطح زیر کشت زعفران 
در استان خراسان و اینکه زمین زیر کشت زعفران دوباره 
قابل کشت برای این محصول نیست، در آینده ای نه 
چندان دور با بحران افزایش ضایعات بنه ریز زعفران 

مواجه خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه عدم توجه به این آینده پژوهشی 
باعث هدر رفت سرمایه ها می شود ادامه داد: مؤسسه 
پژوهشی علوم و صنایع غذایی در حال اجرای طرح 
پژوهشی شناسایی روش های مختلف استخراج ترکیبات 
موثره زعفران است که تولید نشاسته از ضایعات بنه 
زعفران و نیز استخراج ساپونین و عصاره با قدرت آنتی 
اکسیدانی باال از جمله دستاوردهای این طرح پژوهشی 

به شمار می رود.
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ایمنی و کنترل کیفیت 
مواد غذایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ذی 
نفعان دستاوردهای این طرح پژوهشی را وزارت جهاد 
کشاورزی، واحدهای تولیدی زعفران و کشاورزان دانست 
و افزود: آگاهی از ترکیبات موثره تشکیل دهنده بنه 
زعفران و استفاده از ترکیبات مفید آن، استفاده مجدد از 
بنه های ریز و کاهش ضایعات آنها و ایجاد ارزش افزوده 
از بُنه های ضایعاتی از جمله مهمترین کاربردهای اجرای 

این طرح پژوهشی است.

زعفرانباهوشمصنوعیاصالتسنجیمیشود

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      تیر ماه 1400      شماره 33 دوره جدید )138(      
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ـــال  ـــالجاری احتم ـــالی س ـــه خشکس ـــه بهان ـــی ب برخ
کاهـــش تولیـــد گنـــدم را مطـــرح و اصـــرار 
ــاز صنایـــع غذایـــی  ــرای تامیـــن نیـ واردات آن بـ
ـــاد  ـــه اعتق ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد. ای را دارن
ــی  ــع غذایـ ــکل های صنایـ ــیون تشـ ــر فدراسـ دبیـ
ـــدم  ـــوع واردات گن ـــرح موض ـــور ط ـــاورزی کش کش
ـــورداری  ـــرای برخ ـــای واردات ب ـــد مافی ـــازی جدی ب

از ارز ترجیحـــی اســـت.
کمبـــود گنـــدم بـــرای صنایـــع غذایـــی موضـــوع 
ــی  ــز برخـ ــته نیـ ــال گذشـ ــت، سـ ــازه ای نیسـ تـ
ــن  ــون تـ ــم ۴ میلیـ ــت کـ ــدند دسـ ــی شـ مدعـ
ـــد  ـــه تولی ـــواد اولی ـــن م ـــرای تامی ـــدم ب ـــری گن کس
ـــن،  ـــدم تامی ـــد و در صـــورت ع ـــی دارن ـــع غذای صنای
ـــا مشـــکل مواجـــه خواهـــد  ـــع ب تولیـــد در ایـــن صنای
شـــد. امـــا آمـــار نشـــان می دهـــد کـــه نـــه تنهـــا 
کســـری اتفـــاق نیفتـــاده، بلکـــه تامیـــن گنـــدم 
ـــی  ـــطح مطلوب ـــی در س ـــع غذای ـــاز صنای ـــورد نی م

انجـــام گرفـــت.
ـــدم  ـــری گن ـــی کس ـــی مدع ـــر برخ ـــار دیگ ـــال ب امس
ــت  ــده اند و درخواسـ ــی شـ ــع غذایـ ــرای صنایـ بـ
ـــه  ـــل از آنک ـــت قب ـــول را از دول ـــن محص واردات ای
دیـــر شـــود داده انـــد. آن هـــا اینبـــار خشکســـالی 
ـــر  ـــدم در اث ـــود گن ـــی کمب ـــرده و مدع ـــه ک را بهان

خشکســـالی بـــرای صنایـــع غذایـــی شـــد ه اند. 
فدراســـیون  دبیـــر  نقاشـــی،  محســـن  امـــا 
تشـــکل های صنایـــع غذایـــی کشـــاورزی، معتقـــد 
ــع  ــرای صنایـ ــدم بـ ــری گنـ ــه کسـ ــت زمزمـ اسـ
ـــا  ـــان آن ه ـــای واردات و حامی ـــی از ســـوی مافی غذای

مطـــرح می شـــود.
ـــدم و  ـــری گن ـــرای کس ـــوی ب ـــه داد: هیاه وی ادام
ـــه در  ـــت ک ـــار نیس ـــن ب ـــر واردات آن اولی ـــرار ب اص
کشـــور مطـــرح می شـــود و ســـال گذشـــته نیـــز 
ـــزوم  ـــدم و ل ـــی گن ـــون تن ـــری ۴ میلی ـــی کس مدع

واردات آن بودنـــد.
ـــار  ـــه اینب ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــی در پاس نقاش
خشکســـالی دلیـــل کســـری گنـــدم عنـــوان 
نشـــان  تولیـــد  بـــرآورد  گفـــت:  می شـــود، 
می دهـــد به رغـــم خشکســـالی، کمبـــودی بـــرای 
ـــی کشـــور اتفـــاق نیافتـــه اســـت و  مصـــارف داخل
بـــه میـــزان نیـــاز گنـــدم داخلـــی بـــرای صنایـــع 

ــود دارد. ــی وجـ غذایـ
ــه ارز ۴۲۰۰  ــرایطی کـ ــرد: در شـ ــح کـ وی تصریـ
تومانـــی از نهاده هـــای تولیـــد گندمـــکار حـــذف 
ـــود  ـــای خ ـــده از نهاده ه ـــش عم ـــا بخ ـــده و آن ه ش

را بـــا نـــرخ ارز آزاد تامیـــن می کننـــد، پرداخـــت 
ارز ترجیحـــی بـــه واردات ظلـــم بـــه تولیـــد و 

تولیدکننـــده داخلـــی اســـت.
ــای واردات در  ــوذ مافیـ ــه نفـ ــبت بـ ــی نسـ نقاشـ
ـــدار داد  ـــور هش ـــاد کش ـــف اقتص ـــای مختل بخش ه
ـــل  ـــی متوس ـــر راه ـــه ه ـــای واردات ب ـــزود: مافی و اف
ــف و راه واردات را  ــد را تضعیـ ــا تولیـ ــود تـ می شـ
بـــاز کنـــد، حتـــی در ایـــن راه از مســـئوالن نیـــز 
ــان  ــود را از زبـ ــته خـ ــرده و خواسـ ــتفاده کـ اسـ

ــد. ــرح می کننـ ــا مطـ آن هـ
ـــاون  ـــهرابی، مع ـــهراب س ـــز س ـــش نی ـــد روز پی چن
مجـــری طـــرح گنـــدم وزارت جهـــاد کشـــاورزی، 
ــای  ــی از انجمن هـ ــای یکـ ــه ادعـ ــش بـ در واکنـ
صنایـــع غذایـــی در ارتبـــاط بـــا کمبـــود گنـــدم 
دوروم گفـــت: نیـــاز صنایـــع غذایـــی بـــه گنـــدم 

ــن  ــل تامیـ دوروم در داخـ
ـــود  ـــودی وج ـــت و کمب اس

نـــدارد. 
را  کشـــور  تولیـــد  وی 
متناســـب بـــا مصـــرف 
رغـــم  بـــه  داخلـــی 
ـــرد  ـــوان ک ـــالی عن خشکس
ـــن  ـــا ای ـــرآورد م ـــزود: ب و اف
اســـت کـــه امســـال نیـــز 
ـــال  ـــزان س ـــان می ـــه هم ب
دوروم  گنـــدم  گذشـــته 
ــه  ــد و بـ ــور تولیـ در کشـ
صنایـــع غذایـــی تحویـــل 

داده شـــود.
صنایـــع  انتقـــاد  وی 
ــدم  ــده گنـ ــرف کننـ مصـ
بـــه  مربـــوط  را  دوروم 
ـــی  ـــذف ارز ۴۲۰۰ تومان ح
گنـــدم  واردات  بـــرای 
امـــکان  کـــه  دانســـت 
ـــار  ـــود سرش ـــادرات و س ص

از ایـــن طریـــق را از صنایـــع گرفتـــه اســـت.
معـاون مجـری طـرح گنـدم وزارت جهاد کشـاورزی 
یـادآور شـد: تـا قبـل از حـذف ارز دولتـی از واردات 
گنـدم دوروم، صنایـع غذایـی بـا ارز ۴۲۰۰ تومانـی 
گنـدم وارد و محصـول نهایـی خـود را بـه نـرخ ارز 
آزاد صـادر می کردنـد و از ایـن طریـق سـود خوبـی 

می شـد. عایدشـان 

دبیر فدراسیون 
تشکل های صنایع 
غذایی کشاورزی: 

کسری گندم 
برای صنایع 

غذایی،
ادعایتکراری
مافیایواردات
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ــی  ــع غذای مدیرگــروه طراحــی ماشــین آالت صنای
مؤسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه هم اکنــون در صنعــت 
ــه  ــه در زمین ــی ک ــل چالش های ــه دلی ــی ب غذای
ــا وجــود  ــاوری روز دنی ــش و فن ــری دان ــه کارگی ب
دارد، هزینــه تولیــد و حجــم ضایعــات بــاال اســت، 
ــع  ــت: طراحــی و ســاخت ماشــین آالت صنای گف
غذایــی و طراحــی و ســاخت ماشــین آالت فــرآوری 
محصــوالت غذایــی بــا هــدف کاهــش ضایعــات در 

ــرار دارد. ــروه ق ــن گ ــتور کار ای دس
بنابــر تعریــف ســازمان ملــل در ســال ۱۹۸۶، 
امنیــت غذایــی دسترســی همــه مــردم بــه غــذای 
کافــی در تمــام اوقــات بــرای داشــتن یــک جســم 
ــف موجــود  ــن تعری ــر اســاس ای ــالم اســت و ب س
ــداری در  ــذا و پای ــه غ ــی ب ــذا، دسترس ــودن غ ب
دریافــت غــذا ســه رکــن اصلــی امنیــت غذایــی بــه 

ــی رود. شــمار م
از ایــن رو ایمنــی و کنتــرل کیفیــت مــواد غذایــی 
از مزرعــه شــروع می شــود و تــا مراحــل برداشــت، 
ــه  ــت تهی ــارداری و در نهای ــع و انب ــرآوری، توزی ف
ــه  ــوار ادام ــرد و خان ــطح ف ــذا در س ــرف غ و مص
ــای  ــا و تکنیک ه ــری روش ه ــه کارگی ــد و ب می یاب
مناســب و درســت کــه متضمــن تولیــد و عرضــه 
غــذای ســالم و مغــذی باشــد، در تمــام ایــن 

مراحــل ضــروری اســت.
یکــی از ارکان امنیــت غذایــی دسترســی کشــورها 
بــه ماشــین آالت کشــاورزی و غذایــی اســت 
ــی  ــی طراح ــروه پژوهش ــر گ ــه مدی ــه گفت ــه ب ک
ماشــین آالت صنایــع غذایــی موسســه پژوهشــی 
ــی رغــم ظرفیت هــا و  ــی عل ــع غذای ــوم و صنای عل
ــن  ــد ای ــرای تولی ــور ب ــاال در کش ــیل های ب پتانس
ــل واردات  ــه دلی ــی ب ــور ول ــین آالت در کش ماش
ماشــین آالت صنایــع غذایــی کــه در داخــل امکان 
تولیــد آن وجــود دارد و همچنین ســودهای ناشــی 
از واردات ماشــین آالت خارجــی، موجــب شــده که 
بــه جــای توجــه بــه توانمنــدی داخلــی بــه ســمت 

ــن تجهیــزات از خــارج شــود. واردات ای

امنیت غذایی از مزرعه تا خانه
ــروزه  ــزود: ام ــی اف ــدی میرزابابای ــید مه ــر س دکت
ــه  ــی را ب ــی الزامات بحــث امنیــت و ســامت غذای
وجــود آورده کــه ناخواســته صنعــت غذایی کشــور 
را بــه عنــوان مهمتریــن و بزرگتریــن چرخــه 
ــا ســفره” تبدیــل کــرده و  اقتصــادی از “مزرعــه ت
ســهم قابــل توجهــی از اشــتغال و گــردش مالــی 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا ایــن وجــود 
ــه  ــن چرخ ــیاری در ای ــی بس ــت خال ــوز ظرفی هن

ــود دارد. وج
ــوع  ــه موض ــه ب ــرورت توج ــر ض ــد ب ــا تاکی وی ب
ــوط  ــی، اظهــار کــرد: بحث هــای مرب امنیــت غذای
بــه امنیــت غذایــی ایجــاب می کنــد که مســئولین 
ــن  ــه ای ــزان کشــور بیــش از پیــش ب ــه ری و برنام
چرخــه گســترده توجه کننــد و گام های اساســی را 
بــرای بــه فعلیــت درآوردن همــه ظرفیت هــای این 
بخــش بردارنــد؛ امــا آنچــه در سرتاســر ایــن چرخه 
مهــم و قابــل توجه اســت، اســتفاده از ماشــین آالت 
ــی اســت؛  ــع غذای کشــاورزی و ماشــین آالت صنای
ــاالی تولیــد  ــه ظرفیت هــای ب ــاز ب چراکــه کــه نی
مــواد غذایــی لــزوم اســتفاده از مکانیزاســیون 
ــر  ــرفته در سرتاس ــای پیش ــاورزی و فرآینده کش
ــد  ــر خواه ــاب ناپذی ــذا را اجتن چرخــه صنعــت غ

کــرد.
ــا و  ــه داد: خوشــبختانه ضرورت ه ــی ادام میرزابابای
فشــارهای ناشــی از امنیــت غذایــی ســبب شــده 
تــا در حــوزه ســاخت ماشــین آالت صنایــع غذایــی 
ــه لحــاظ کمــی و  ــل توجهــی ب پیشــرفت های قاب
کیفــی بــه وجــود آیــد، بــه طــوری کــه در حــال 
حاضــر درصــد قابــل توجهــی از ماشــین آالت 
زنجیــره تولیــد مــواد غذایــی توســط بخــش 
ــوارد  ــی از م ــده و در برخ ــاخته ش ــی س خصوص
ــا ایــن  برندســازی هــم صــورت گرفتــه اســت و ب
وجــود ایــن بخــش همچنــان جای رشــد و توســعه 
دارد و بــا حمایت هــای بیشــتر و موثرتــر می توانــد 
ــا پتانســیل های  ــا ب ــد ت بیــش از پیــش رشــد کن
ــرای صــادرات ماشــین آالت وجــود  ــه ب ــی ک خوب
ــتر، ارزآوری  ــتغال بیش ــاد اش ــر ایج ــاوه ب دارد، ع

ــه دنبــال داشــته باشــد. ــادی را ب زی
ــین آالت  ــی ماش ــی طراح ــروه پژوهش ــر گ مدی
صنایــع غذایــی موسســه پژوهشــی علــوم و صنایع 
غذایــی بــا بیــان اینکــه علــی رغــم آن چالش هــای 
ــاخت  ــعه س ــد و توس ــر راه رش ــر س ــددی ب متع
ــد:  ــادآور ش ــود دارد، ی ــی وج ــین آالت غذای ماش
یکــی از چالش هــای مهــم ایــن صنعــت وابســتگی 
ــه  ــت ک ــزات اس ــه و تجهی ــواد اولی ــه م ــدید ب ش
ــدید ارز،  ــانات ش ــا نوس ــا ب ــن روزه ــفانه ای متاس
تولیــد ماشــین آالت و اشــتغال ایــن بخــش را دچار 

بحــران جــدی کــرده اســت.
وی چالــش مهــم دیگــر در زمینــه توســعه 
ماشــین آالت بخــش کشــاورزی را واردات ماشــین 
آالت صنایــع غذایــی دانســت کــه در داخــل امکان 
ــفانه  ــد: متاس ــادآور ش ــود دارد و ی ــد آن وج تولی
ارزهــای دولتــی کــه بایســتی بــه صــورت هدفمند 
در اختیــار بخــش تولید و اشــتغال باشــد، در جهت 
ــود  ــا وج ــز ب ــود و نی ــه می ش ــف آن هزین تضعی
پتانســیل بســیار خوبــی کــه بــرای تولیــد ماشــین 
ــت های  ــود دارد، سیاس ــی وج ــع غذای آالت صنای
ــت  ــه ای اس ــه گون ــوص ب ــن خص ــه ای در ای تعرف
کــه بازدارنــده نبــوده و در جهــت حمایــت از تولیــد 

نیســت.
بــه گفتــه ایــن محقــق، ســودهای ناشــی از واردات 
ــه  ــت ک ــدازه ای اس ــه ان ــی ب ــین آالت خارج ماش
ــته می شــود و  ــا گذاش ــر پ ــی زی ــع مل ــه مناف هم
نظارت هــای موثــری نیــز در ایــن زمینــه صــورت 

نمی گیــرد.
ــه چالش هــای مهــم  ــه کــرد: از جمل ــی، اضاف بابای
ــود  ــه آن اشــاره کــرد، نب ــوان ب دیگــری کــه می ت
ــین آالت  ــد ماش ــرای تولی ــی ب ــای حمایت برنامه ه
ــته و  ــی داش ــک پژوهش ــه ریس ــت ک ــد اس جدی

ــدارد. ــه آن را ن ــوان ورود ب ــی ت ــش خصوص بخ
باال بدن ضایعات در صنایع غذایی

وی خاطــر نشــان کــرد: از ســوی دیگــر در بخــش 
ــرار و  ــرایط اضط ــه ش ــه ب ــا توج ــذا ب ــت غ صنع
ــین آالت و  ــاخت ماش ــش س ــه در بخ ــران چ بح
چــه در بخــش فرآیندهــا کــم و کاســتی هایی بــه 

سودآوری واردات و عدم برنامه حمایتی 
چالش های توسعه نیافتگی ماشین آالت صنعت غذایی کشور

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      تیر ماه 1400      شماره 33 دوره جدید )138(      
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ــا  ــاوری روز دنی ــش و فن ــری دان ــه کارگی لحــاظ ب
وجــود دارد، بــه گونــه ای کــه هــم اکنــون هزینــه 
تولیــد و حجــم ضایعــات در ایــن بخــش بــاال بــوده 
و بســیار ضــروری اســت تا بــا همکاری ضمانــت دار 
بــا بخش هــای علمــی و بــا اســتفاده از متخصصین 
داخلــی و حتــی خارجــی اقداماتــی در جهــت 
افزایــش بهــره وری و بهینه ســازی خطــوط تولید و 

فرآیندهــا انجــام پذیــرد.
میرزابابایــی ادامــه داد: بــه همیــن منظور موسســه 
پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی ماموریــت دارد تا 
در کنــار صنعــت غــذای کشــور بــه عنــوان واحــد 
تحقیــق و توســعه ایفــای نقش کــرده و با اســتفاده 
از متخصصیــن خــود آخریــن دســتاوردهای علمی 
و فنــاوری را در اختیــار صنایــع غذایــی کشــور قرار 

دهــد. بــر ایــن اســاس ایــن موسســه بــا تکیــه بــر 
تجــارب چنــد ســاله خــود آمادگــی همــکاری بــا 
فعــاالن صنعــت غــذای کشــور را داشــته و تاکنــون 
دســتاوردهای خوبــی را بــه ایــن بخــش ارائــه کرده 

اســت.
ــی  ــروه پژوهش ــان گ ــن می ــرد: از ای ــه ک وی اضاف
ــا  ــه ب ــن موسس ــی ای ــع غذای ــین آالت صنای ماش
شــناخت نیازهــا و خألهــای صنعــت غذایی کشــور 
ــش رو  ــی پی ــای تحقیقات ــه برنامه ه ــا توجــه ب و ب
ــا در قالــب طرح هــای تحقیقاتــی،  آمادگــی دارد ت
ــت  ــاوری صنع ــی و فن ــای علم ــی از نیازه بخش
ــع  ــین آالت مرتف ــوزه ماش ــور را در ح ــذای کش غ

کنــد.
ــع  ــرای توســعه ماشــین آالت صنای ــی ب برنامه های

غذایــی بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی
مدیـر گروه پژوهشـی طراحی ماشـین آالت صنایع 
غذایی موسسـه پژوهشـی علـوم و صنایـع غذایی با 
اشـاره بـه برنامه های ایـن گروه پژوهشـی در زمینه 
توسـعه ماشـین آالت صنایـع غذایـی، طراحـی و 
سـاخت ماشـین آالت صنایـع غذایـی بـا تکیـه بـر 
بـه کارگیـری فرآیندهـای نویـن صنایـع غذایـی را 
مهمتریـن رئـوس برنامه هـای تحقیقاتی ایـن گروه 
دانسـت و یـادآور شـد: طراحـی و سـاخت ماشـین 
آالت فـرآوری محصـوالت غذایـی با هـدف کاهش 
ضایعـات و طراحـی و سـاخت خشـک کن هـای 
حرارتـی و برودتـی مورد نیاز صنایـع غذایی از دیگر 
برنامه هـای مـا اسـت که اجـرای آن در دسـتور کار 

قـرار دارد.

ایران  آشامیدنی  و  معدنی  آب های  انجمن  دبیر 
گفت:حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت تمام شده درب 
کارخانه آب های بسته بندی، مربوط به مواد اولیه 

بطری آن است.
پیمان فروهر دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان و 
ایران  آشامیدنی  و  معدنی  آب های  صادرکنندگان 
گفت:  چند سال قبل فرهنگ مصرف آب بسته بندی 
در حال جا افتادن بین مردم بود. ویژگی های مثبت 
این محصوالت و تمایز آن با آب لوله کشی باعث می 
شد بسیاری آن را برای آشامیدن انتخاب کنند، اما به 
دالیلی این محصول به راحتی از سبد خانوار حذف 

می شود.
فروهر تشریح کرد: آب بسته بندی در احجام کوچک 
که فروش آن بیشتر مبتنی بر خروج از خانه، سفر، 
فعالیت رستوران ها و کافی شاپ ها و مواردی از این 

قبیل استوار است؛ تحت فشار شیوع کرونا قرار گرفت 
با افت شدیدی مواجه شد.

او با تاکید بر مشکالت فعاالن این حوزه برای تامین 
مواد اولیه گفت: قیمت مواد اولیه مورد نیاز در این 
حوزه سر به فلک کشیده و مشکالت ما هر روز بیشتر 
قدری  به  محصوالت  این  قیمت  می شود.  قبل  از 
افزایش پیدا کرده است که در قیمت تمام شده درب 
به  تا ۶۰ درصد  بندی، ۵۰  کارخانه آب های بسته 

قیمت مواد اولیه اختصاص پیدا کرده است.
دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان 
اشاره حضور  با  ایران  آشامیدنی  و  معدنی  آب های 
آب های بسته بندی گران قیمت خارجی و قاچاق در این 
حوزه گفت:مصرف کننده آب بسته بندی آشامیدنی 
قاچاق کمتر از ۲ درصد جامعه هستند و به همین 
قیمت  گران  بطری های  این  دلیل 
شمالی  نوار  در  را 
پایتخت پیدا 

می کنید نه سایر فروشگاه ها. طیف انگشت شماری 
مصرف کننده این نوع آب آشامیدنی هستند و در 

سراسر نقاط کشور این نوع آب دید نمی شود.
فروهر بیان کرد:پیش از این واردات این محصوالت 
باعث آزرده شدن تولید کنندگان داخلی می شد، اما 
خوشحال هستیم که حضور این محصوالت می تواند 
معیاری برای قیاس تولیدات داخل با نمونه های گران 
قیمت خارجی باشد. امروز محصول ۵ هزار تومانی ما 
و بطری آب ۵۰ هزار تومانی وارداتی کیفیت یکسانی  

دارد.
دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان 
بیان کرد: چند  ایران  آب های معدنی و آشامیدنی 
سالی است که واردات آب بسته به کشور ممنوع شده 
و امروز نزدیک به ۲۰۰ واحد تولیدی در این حوزه 
در کشور فعال هستند. قیمت های این محصوالت 
وارداتی پیش از این کمتر بود، اما با توجه به واردات 

از طریق قاچاق، قیمت آن افزایش پیدا کرده است.
او تشریح کرد: صنعت ما بسیار آسیب پذیر از معیشت 
مردم است و به راحتی می تواند از سبد خرید مردم 
آب  کشورمان  جغرافیا  درصد  در ۹۵  شود.  حذف 
این رقیب  دارد پس  قرار  شرب در دسترس مردم 
بسیار گردن کلفت برای صنعت آب بسته بندی 
محسوب می شوند. این موضوع باعث شده است 
تا به محض ایجاد فشار در معیشت، مردم این 

محصول را از سبد خرید حذف کنند.

۶۰ درصد قیمت آب بسته بندی، هزینه مواد اولیه بطری است



در  ایرانی  کاالهای  کدام 
اروپا مشتری دارند؟

رییس کنفدارسیون صادرات ایران با 
اشاره به اینکه صادرات ما به اتحادیه 
اروپا کاهش یافته می گوید نمی توان 
آمارها و عملکرد صادراتی کشور در 
سال های گذشته را بدون توجه به 

واقعیت هایی مانند تحریم های آمریکا ارزیابی کرد.
به گزارش ایسنا؛ محمد الهوتی اظهار کرد: همانطور که در بخشی از 
مناظره های انتخاباتی مطرح شد، میزان تجارت ما در سال های گذشته 
کاهش یافته و در این میان صادرات ما به اتحادیه اروپا نیز به شدت پایین 
آمده است. اما برای تحلیل این آمار و پاسخ دادن به چرایی این موضوع باید 
تمام جنبه های کار مورد توجه قرار داد و نادیده گرفتن واقعیت ها نمی تواند 

برای ما راهگشا باشد.
وی با اشاره به عملکرد تجاری ایران و اتحادیه اروپا پیش از تحریم های 
اخیر، توضیح داد: نگاهی به آمارها نشان می دهد که کشورهایی مانند 
آلمان و ایتالیا جزو پنج کشور یا ۱۰ کشور اصلی واردکننده کاال از ایران 
و حتی صادرکننده به ایران بوده اند اما تحت تاثیر تحریم ها، اعداد کاهش 
یافته است. صرف نظر از اتحادیه اروپا که به هر حال متحد آمریکا به شمار 
می رود، تجارت ما حتی با کشورهایی مانند چین و هند نیز کاهش یافته 
که این نشان دهنده محدودیت هایی است که تاجران ایرانی در سال های 

گذشته با آن مواجه بوده اند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه کاالهایی که ایران به 
کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان صادر می کند از نظر ماهیتی 
با صادرات به اتحادیه اروپا متفاوت است، تشریح کرد: ما امکان آن که 
به برخی کشورهای همسایه کاالی مصرفی یا کاالیی با ارزش افزوده 
بیشتر صادر کنیم را خواهیم داشت و در سال های گذشته نیز این روند 
را دیده ایم اما امکان صادرات گسترده محصوالت مصرفی یا تولید شده با 
ارزش افزوده بیشتر به اروپا را نداریم، البته این امر به هیچ وجه مطلق 
نیست اما واقعیت های اقتصادی امروز ارائه تصویری دیگر را دشوار می کند.

الهوتی ادامه داد: هرچند ما به اتحادیه اروپا محصوالت غذایی و خشکبار 
که مصرف نهایی می شوند صادر می کنیم اما محصوالت تولیدی ما در بازار 

اروپا شانس رقابت کمتری دارند. از این رو محصوالت پتروشیمی یا برخی 
مواد اولیه یا واسطه ای تولید که در ایران تولید می شوند می توانند بیشترین 
سهم را از بازار اروپا داشته باشند. در این میان قطعات خودرو یا برخی دیگر 
از صنایع این چنینی نیز در صورت دریافت حمایت های الزم شانس حضور 

در این بازارها را دارند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش آمار تجارت یا محدود شدن بازارهای صادراتی 
به معنی کم کاری در این حوزه نیست، خاطرنشان کرد: ما از سویی در 
سال های اخیر با تحریم های اقتصادی گسترده مواجه بوده ایم و از سوی 
دیگر برای آنکه جای پای خود را در بازارهای صادراتی محکم کنیم باید 
مسائل مهمی مانند افزایش ارزش افزوده، باال بردن سطح بهره وری، بهبود 
زیرساخت ها مانند حمل و نقل و کاهش موانع تولید و صادرات را در 
دستور کار خود قرار دهیم و نمایان شدن ظرفیت واقعی حضور کاالهای 
ایرانی در بازارهای متنوع مانند اتحادیه اروپا بعد از کنار رفتن این موانع 

خود را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، آمارهایی که از تجارت ایران در سال های گذشته 
منتشر شده نشان می دهد که جز چین، بخش مهمی از تجارت ایران به 
چند کشور همسایه و منطقه ممنوع شده و در این میان میزان تجارت 

مشترک با اتحادیه اروپا به شکلی جدی کاهش یافته است.
در آمارهایی که از تجارت دو ماهه ایران در سال ۱۴۰۰ منتشر شد، تنها 
آلمان و سوییس به عنوان صادرکنندگان کاال به ایران در فهرست ۱۰ 

شریک اصلی تجاری قرار داشتند.

 

تولیـد 32 درصد لبنیات 
زنجان توسـط عشایر

روغن  کره،  ماست،  پنیر،  شیر، 
گوشت  و  پشم  و  کشک  حیوانی، 
قرمزاز عمده تولیدات عشایر است .

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا 
و کشاورزی )اگروفودنیوز(، به نقل از صدا و سیما مرکز زنجان؛ رئیس اداره 
منابع طبیعی ماهنشان گفت: عشایر این شهرستان بیش از ۶۶۰ خانوار 

عشایری در ۲۹ منطقه ییالقی ماهنشان مستقر شدند.
با گرم شدن هوا جمعیت دو هزار نفری عشایر بار و بندیل رو بسته راهی 

۲۹ منطقه ییالقی شهرستان ماهنشان شدند.
همه ساله عشایر این شهرستان از ۲۰ روستای چادر خود را در ۱۵ هزار 
۵۹۵ هکتار مرتع گسترده و از ۲۰ هزار و ۶۷ راس دام خود ساالنه ۳۲ 

درصد تولیدات دامی استان را تامین می کنند.
شیر، پنیر، ماست، کره، روغن حیوانی، کشک و پشم و گوشت قرمزاز عمده 

تولیدات عشایر است 
عشایر شهرستان ماهنشان بیش از ۱۷۳ تن لبنیات تولید میکنند؛ که با 

فروش آن پنج میلیارد تومان درآمد کسب می کنند.

ر   خبـا ا
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ترکیـه گـوی رقابـت را از 
ربود ایـران 

و  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
معدنی  آب های  صادرکنندگان 
پایین  آمار  و  افت  از  آشامیدنی  و 
صادرات خبر داد و ضمن تشریح دالیل این وضعیت گفت: حتی اگر 
تولید کنندگان در بازارهای بین المللی حضور پیدا کنند، به دلیل باال بودن 

قیمت تمام شده نمی توانند با ترکیه رقابت کنند.  
به گزارش ایسنا؛ پیمان فروهر با بیان اینکه آب بسته بندی در ایران 
صادرات محور نیست، اظهار کرد: به دالیل مختلف طی ۱۰ تا ۱۵ سال 
گذشته صادرات آب های بسته بندی روند نزولی داشته و حتی به زیر یک 

میلیون دالر رسیده است.  
به گفته وی قیمت تمام شده آب بسته بندی در ایران به واسطه بار مالی، 
یعنی تسهیالت بانکی قابل مقایسه با رقیب ترکیه ای نیست. در ترکیه 
بانک زیر پای تولیدکنندگانی که بخواهند صنعتی راه بیاندازند فرش قرمز 
پهن می کند و معادل ۸۰ تا ۹۰ درصد مجموعه تسهیالت با نرخ بازگشت 
قابل صرف نظر پرداخت می کند. اما در ایران این نرخ بازگشت به صورت 

چراغ خاموش به ۳۰ درصد هم می رسد.  
ــی و  ــای معدن ــدگان آبه ــدگان و صادرکنن ــن تولیدکنن ــر انجم دبی
ــا مــرز و  ــه ت آشــامیدنی همچنیــن کرایــه ســنگین حمــل از کارخان
ــی واحدهــای تولیــدی را  ــازار هــدف و ضعــف بنیــه مال ــا ب از مــرز ت
از دالیــل دیگــر آمــار پاییــن صــادرات در ایــن بخــش عنــوان کــرد 
ــی  ــدی صنعت ــته بن ــت آب بس ــه صنع ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب و گف
ــه لحــاظ  اســتراتژیک نیســت، واحدهــای تولیــدی در ایــن بخــش ب
ــی  ــای صادرات ــور در بازاره ــوان حض ــتند و ت ــف هس ــادی ضعی اقتص
ــی را  ــن الملل ــرای حضــور در نمایشــگاه های بی ــه ب و پرداخــت هزین

ــد.   ندارن
ــا  ــده ت ــث ش ــرایط باع ــن ش ــوع ای ــه مجم ــن ک ــان ای ــا بی ــر ب فروه
ــازار  ــترده ای در ب ــور گس ــته بندی حض ــای بس ــدگان آب ه تولیدکنن
بیــن المللــی نداشــته باشــند، تصریــح کــرد: البتــه حتــی اگــر تولیــد 
کننــدگان در بازارهــای بین المللــی حضــور پیــدا کننــد هــم بــه دلیل 
ــا ترکیــه رقابــت کننــد.   بــاال بــودن قیمــت تمــام شــده نمی توانــد ب
وی افــزود: همچنیــن دو بــازار مهــم ایــران یعنــی عــراق و افغانســتان 
ــه هــای  ــد و کارخان ــن حــوزه توســعه دادن ــه شــدت در ای خــود را ب
ــن  ــرده بنابرای ــدا ک ــش پی ــا افزای ــیدنی آنه ــدی و نوش ــته بن آب بس
وابســتگی آنهــا بــه ایــران کمتــر شــده اســت. ناامنــی هــا و جنــگ هــا 
در کشــورهای همســایه نیــز بــه کاهــش صــادرات دامــن زده اســت. 
ــدی در  ــوالت تولی ــد محص ــش از ۹۷ درص ــوع بی ــن در مجم بنابرای

ــود. ــرف می ش ــل مص ــدی در داخ ــته بن ــای بس ــش آب ه بخ

 

شـورای  رئیـس  نایـب 
صـادرات  زعفـران:  ملـی 

شـد برابـر   3 زعفـران 
در  گمرک  آمار  بنابر  گفت:  میری 
زعفران  تن   ۱۶ از  بیش  فروردین 

صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ماقبل بیش از ۳ 
برابر رشد داشته 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 ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر 

۱۴ میلیون تومان است.
میری حداقل قیمت هر مثقال زعفران  را ۴۵ هزار تومان و حداکثر ۶۵ تا 

۷۰ هزار تومان اعالم کرد .
وی با اشاره به اینکه روند عادی صادرات در حال انجام است، افزود: گر چه 
آماری از میزان صادرات زعفران در اردیبهشت نداریم، اما تا پایان فروردین 
بیش از ۱۶ تن زعفران صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد ۳ برابری داشته است.
میری درباره آینده صادرات طالی سرخ بیان کرد: بارها اعالم کرده ایم 
که اگر مشکالت از سر راه صادرات زعفران برداشته شود، صادرات رونق 

خواهد گرفت.
این مقام مسئول با بیان اینکه ۴۷ کشور هدف صادراتی در نیمه دوم 
سال به ۶۴ کشور رسیده است، گفت: با روی کارآمدن دولت جدید و 
رفع مشکالت پیمان سپاری، مشکل بازگشت ارز، یکسان سازی نرخ 
ارز و اختالف قیمت ارز سامانه نیما با بازار آزاد باید ترتیبی اتخاذ شود تا 

صادرکننده ارز را به داخل کشور آورد.
وی افزود: شرایط باید به گونه ای باشد که بتواند ارز را در بازار آزاد 
به قیمت روز بفروشد چرا که در شرایط فعلی صادرکننده ریسک قابل 
توجهی را متحمل می شود . به عنوان مثال در ۴ ماه گذشته که زعفران 
صادر می شد، تفاوت نرخ ارز سامانه نیما با بازار آزاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان 
بود، درحالیکه هم اکنون به ۳ هزار تومان رسیده است که با اختالف ۱۰ 

برابری قیمت، صادرکننده ۶۰۰ میلیارد تومان متضرر شده است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: در شرایط کنونی که قیمت 
زعفران پایین است، از این رو باید به سمتی رویم که با افزایش صادرات 
و توسعه صنایع تبدیلی، قیمت زعفران به نرخ منطقی خود برسد چرا که 
به رغم افزایش هزینه های تولید، قیمت زعفران نسبت به ۲ سال گذشته 

تغییری نداشته است.
میری 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.
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نایب رئیس شورای ملی زعفران 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 هزینه های تولید و ثبات نرخ از سال ۹۸ 
به رغم دیگر کاالها، قیمت زعفران حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد باید رشد کند.

 
درصــدی   88 افزایــش 
 2 در  شــیرخام  قیمــت 

گذشــته ســال 
سـخنگوی انجمـن صنایع فـرآورده 
افزایـش ۸۸  از  ایـران  لبنـی  هـای 
درصـدی قیمـت شـیرخام از سـال 

۹۸ تـا آذر ۹۹ خبـر داد.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ سـید محمدرضـا بنـی طبـا 
سـخنگوی انجمـن صنایـع لبنی با اشـاره به اینکـه ۶۵ درصد ضریب 
هزینـه تولیـد محصـوالت لبنـی وابسـته بـه شـیرخام اسـت، اظهـار 
کـرد: بـا افزایـش قیمت شـیرخام، نـرخ محصوالت لبنی دسـتخوش 

تغییـر و تحوالتـی قـرار مـی گیرد.
وی از افزایـش ۸۸ درصـدی قیمـت شـیرخام از سـال ۹۸ تـا آذر 
سـال گذشـته خبـر داد و گفـت: در شـرایط کنونـی، کارخانـه هـای 
لبنـی بیـش از نرخ مصوب شـیرخام خریـداری کنند و بـه رغم آنکه 
سـازمان  تعزیـرات بـه قیمت محصـوالت لبنی نظارت سـخت گیرانه 

دارنـد، امـا بـر قیمت مصـوب شـیرخام نظارتـی ندارند.
بنـی طبـا ادامـه داد: با وجـود آنکه کارخانـه های لبنی، شـیرخام را 
باالتـر از نـرخ مصـوب خریـداری مـی کننـد، امـا قیمـت محصوالت 
لبنـی مشـمول قیمت گـذاری دولتی تغییـری نداشـته و کارخانه ها 

همچنـان بـا زیـان عرضه مـی کنند.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول، اگـر افزایـش قیمـت شـیر خـام  مهار 

نشـود، در ادامـه نـرخ محصـوالت لبنـی بـاال خواهـد رفـت.
سـخنگوی انجمـن صنایـع فـرآورده های لبنـی درباره تاثیـر افزایش 
قیمـت لبنیـات بـر قـدرت خریـد خانـوار بیان کـرد: رقابـت کارخانه 
هـای لبنـی در آخریـن زنجیـره صنعـت منجـر بـه کاهـش حاشـیه 
سـود تولیدکننـدگان شـده اسـت تـا بتوانند سـهم بیشـتری از بازار 
بگیرنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در بخـش تولیـد خـوراک دام و 
شـیرخام شـاهد رقابت نیسـتیم چـرا که رقابـت در بخش هـای اول 

زنجیره سـرکوب شـده اسـت.
وی ادامـه داد: هرچـه در بخـش هـای مختلـف زنجیـره رقابـت را 
افزایـش دهیـم، در نتیجـه هزینـه هـای تولیـد کاهـش مـی یابد که 

سـود آن بـرای مصـرف کننـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول در ارتبـاط بـا برنامـه هـای دهـک هـای محروم 
جامعـه بیـان کـرد: بـا حـذف ارز مرجـع، قیمـت در کل زنجیـره بـر 
مبنـای عرضـه و تقاضـا تعییـن مـی شـود کـه با ایـن وجـود رقابت 
شـکل مـی گیـرد و در نتیجـه مابـه التفـاوت ارز باید بـه دهک های 

محـروم بایـد تخصیص داده شـود.
بنـی طبـا با تاکید بـر حذف قیمت گذاری دسـتوری و ایجـاد رقابت 
بیـان کـرد: بـا اقشـاری کـه تـوان خریـد ندارنـد، آمـاده همـکاری 
هسـتیم که سـه محصول اصلی پنیر یو اف، شـیر پاسـتوریزه سـاده 
و ماسـت سـاده درب کارخانـه را بـا کمتریـن حاشـیه سـود یا حتی 
رایـگان بـرای توزیـع میـان کارمنـدان، نیروهـای مسـلح، کارگـران، 
خیریـه، خانوارهـای تحـت پوشـش کمیتـه امـداد و بهزیسـتی قـرار 

دهیم.
سـخنگوی انجمـن صنایـع لبنـی افـزود: تمـام تـالش مـا این اسـت 
کـه شـرایط مـردم را درک کنیـم، امـا وجـود کاال بهتـر از نبودن آن 
اسـت چـرا که با اسـتمرار رونـد عرضه کاال بـا زیـان، تولیدکنندگان 

مجبـور بـه تعطیلی می شـوند.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکه بخشـی از مشـکالت سـرانه مصرف 
فرهنگـی اسـت، تصریـح کرد: سـال گذشـته بـه رغم افزایـش ۱۰۰ 
درصـدی قیمـت نوشـابه، مصـرف کاهـش نیافتـه اسـت که ایـن امر 
نشـان مـی دهـد خانوارهـا بـه جـای اینکـه نوشـابه را حـذف کنـد، 
شـیر و لبنیـات را از سـبد مصرفـی حـذف کردنـد که بخشـی از این 
موضـوع فرهنگی اسـت و حمایت رسـانه هـا برای آگاه سـازی مردم 
از تبعـات کاهـش مصـرف و افزایـش هزینـه هـای درمـان خانـوار را 

مـی طلبد.

 

مجموعه عوامل زنجیره 
تولید لبنیات در 
افزایش سرانه مصرف 
موثر هستند

یـــک کارشـــناس صنعـــت 
ســـرانه  گفـــت:  لبنیـــات 
دنیـــا  در  شـــیر  مصـــرف 

ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــت در حال ـــال اس ـــر در س ـــرای هرنف ـــرم ب ۱۱۳کیلوگ
ـــر از ۸۰ کیلوگـــرم مـــی رســـد. ـــه عـــددی کمت ـــا ب ســـرانه در کشـــور م

ـــت  ـــه اهمی ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــماعیل خاتم ـــنا؛ اس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــاری  ـــش بیم ـــتخوان، کاه ـــی اس ـــش پوک ـــرای کاه ـــیر ب ـــرف ش مص
ـــر بهـــره هوشـــی و قلـــب و– باعـــث شـــد  ـــدان، تاثیـــر ب هـــای لثـــه و دن
ـــل متحـــد در ســـال ۲۰۰۱ اول ژوئن)یازدهـــم خـــرداد(  ـــا ســـازمان مل ت
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ـــای  ـــاس آماره ـــرد: براس ـــار ک ـــد، اظه ـــالم کن ـــیر اع ـــی ش را روز جهان
ـــرف  ـــرانه مص ـــد( س ـــل متح ـــاورزی مل ـــار و کش ـــازمان خوارب فائو)س
ـــن  ـــت. ای ـــال اس ـــر در س ـــرای هرنف ـــرم ب ـــا ۱۱۳کیلوگ ـــیر در دنی ش
۱۱۳کیلوگـــرم از کشـــورهایی بـــا ســـرانه مصـــرف بیـــش از ۳۰۰ کیلـــو 
ـــامل  ـــو را ش ـــر از ۱۰ کیل ـــرف کمت ـــرانه مص ـــا س ـــورهایی ب ـــا کش ت

ـــود. ـــی ش م
وی ادامـــه داد: در کشـــور مـــا در ســـند باالدســـتی و افـــق ۱۴۰۴ 
مصـــوب شـــده کـــه ســـرانه مصـــرف شـــیر بـــه ۱۲۰ کیلوگـــرم 
بـــه ازای هـــر نفـــر برســـد. امـــا براســـاس آمارهـــای ارائـــه شـــده 
ـــر  ـــیر کمت ـــرف ش ـــرانه مص ـــر س ـــال حاض ـــار در ح ـــز آم ـــط مرک توس
ـــات  ـــرف لبنی ـــرانه مص ـــال س ـــد در ۵ س ـــت و بای ـــرم اس از۸۰کیلوگ
ـــه  ـــه چ ـــت ک ـــوال اینجاس ـــد. س ـــش یاب ـــرم افزای ـــدود ۵۰ کیلوگ ح
ـــت؟ ـــده اس ـــام ش ـــیر انج ـــرف ش ـــرانه مص ـــش س ـــرای افزای ـــی ب اقدام
ـــه  ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــی در پاس ـــت غذای ـــناس صنع ـــن کارش ای
ــرانه مصـــرف شـــیر در کشـــور پاییـــن اســـت، گفـــت:  چـــرا سـ
ـــی  ـــادی و فرهنگ ـــر اقتص ـــرف از دو منظ ـــرانه مص ـــودن س ـــن ب پایی
ـــدر  ـــت آنق ـــوان گف ـــی ت ـــادی م ـــر اقتص ـــت. از نظ ـــی اس ـــل بررس قاب
ســـرعت رشـــد قیمـــت لبنیـــات از ســـرعت رشـــد درآمـــد مـــردم باالتـــر 
ـــر  ـــت. از منظ ـــش داده اس ـــردم را کاه ـــد م ـــدرت خری ـــه ق ـــت ک اس
فرهنگـــی هـــم مـــی تـــوان بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره کـــرد کـــه اصـــوال 
ـــد مـــردم  ـــدرت خری ـــا مـــردم شـــیرخواری نیســـتم. یعنـــی وقتـــی ق م
ـــی  ـــی حـــذف م ـــبد غذای ـــه از س ـــزی ک ـــن چی ـــد اولی ـــی آی ـــن م پایی
ـــی  ـــذف نم ـــابه ح ـــال نوش ـــور مث ـــه ط ـــی ب ـــت ول ـــات اس ـــود، لبنی ش

ـــود. ش
ـــه اینکـــه بایـــد دیـــد کـــدام یـــک از حلقـــه هـــای  ـــا اشـــاره ب خاتمـــی ب
ـــد  ـــداده ان ـــه درســـتی انجـــام ن ـــات کار خـــود را ب ـــد لبنی ـــره تولی زنجی
کـــه قـــدرت خریـــد لبنیـــات مـــردم کاهـــش یافتـــه و فرهنـــگ 
مصـــرف لبنیـــات نیـــز رشـــد نکـــرده اســـت، گفـــت: مجموعـــه عوامـــل 
ـــت  ـــیرخام، صنع ـــده ش ـــامل تولیدکنن ـــات ش ـــد لبنی ـــره تولی زنجی
ـــا همـــکاری دولـــت مـــی تواننـــد در افزایـــش  لبنیـــات، نظـــام توزیـــع ب
ـــن  ـــب ای ـــفانه اغل ـــی متاس ـــند ول ـــر باش ـــات موث ـــرف لبنی ـــرانه مص س

ـــد. ـــی دهن ـــام نم ـــتی انج ـــه درس ـــود را ب ـــف خ ـــا وظای ـــه ه حلق
وی در ادامـــه گفـــت: آمـــوزش و پـــرورش و وزارت بهداشـــت چـــه 
ـــی در راســـتای  افزایـــش مصـــرف شـــیر در کشـــور انجـــام داده  اقدامات
ـــه شـــیرخانوار را کـــه  ـــد؟ حتـــی دولـــت طـــرح شـــیر مـــدارس و یاران ان

ـــان داد. ـــم پای ـــد ه ـــی ش ـــرا م ـــی اج زمان
بـــازرس هیـــات مدیـــره انجمـــن صنابـــع لبنـــی ایـــران در پایـــان 
گفت:صنعـــت دامپـــروری و صنعـــت لبنیـــات چـــه اقداماتـــی در 
راســـتای افزایـــش اگاهـــی مـــردم در مصـــرف شـــیر انجـــام داده 
ـــی،  ـــوای تبلیغات ـــه محت ـــز تهی ـــات کشـــور ج ـــت لبنی ـــا صنع ـــد؟ آی ان
ـــت؟  ـــرده اس ـــه ک ـــتا تهی ـــن راس ـــری در ای ـــی و موث ـــوای آموزش محت
ـــن شـــرایط انتظـــار داشـــت ســـرانه مصـــرف  ـــا ای ـــوان ب ـــی ت چطـــور م

ـــاال رود؟ ـــور ب ـــات در کش لبنی

 
تولید روغن بیش از 
نیاز بازار است/مدعیان 
فروش اجباری روغن 
سند ارائه کنند

صنفـــی  انجمـــن  دبیـــر 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ روغن نباتـ

تولیـــد ماهانـــه کارخانه هـــای روغـــن بیـــش از نیـــاز بـــازار اســـت، 
ـــای  ـــا کااله ـــن ب ـــاری روغ ـــروش اجب ـــورد ف ـــردی در م ـــر ف ـــت: ه گف

دیگـــر ادعایـــی دارد، آن را مســـتند ارائـــه کنـــد.
ــادی  ــگار اقتصـ ــا خبرنـ ــو بـ ــک در گفت  وگـ ــنگ بیرشـ امیرهوشـ
خبرگـــزاری فـــارس در واکنـــش بـــه بحث هـــای مطـــرح شـــده از 
ـــی  ـــی مبن ـــواد غذای ـــداران م ـــه بنک ـــر اتحادی ـــنی، دبی ـــوی حس س
ـــا  ـــدی ب ـــج هن ـــد برن ـــوالت مانن ـــی محص ـــاری برخ ـــروش اجب ـــر ف ب
روغن نباتـــی از ســـوی هلدینگ هـــای بـــزرگ تولیدکننـــده انـــواع 
ـــر  ـــا اگ ـــن موضـــوع را نشـــنیده ام، ام ـــار داشـــت: ای ـــی، اظه ـــواد غذای م
ـــی  ـــوص ادعای ـــن خص ـــری در ای ـــرد دیگ ـــر ف ـــا ه ـــنی ی ـــای حس آق

ـــد. ـــرح کن ـــتند مط ـــورت مس ـــوع را بص دارد، موض
ـــر  ـــای دیگ ـــا کااله ـــی ب ـــاری روغن نبات ـــروش اجب ـــرد:  ف ـــد ک وی تأکی
ـــف  ـــود متخل ـــن کار ش ـــب ای ـــرکتی مرتک ـــر ش ـــت و ه ـــف اس تخل

ـــود. ـــد ب خواه
ــا بیـــان اینکـــه وظیفـــه  دبیـــر انجمـــن صنفـــی روغن نباتـــی بـ
اجتماعـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه اگـــر چنیـــن اتفاقـــی را رصـــد 
ـــه  ـــا ب ـــزود: م ـــم، اف ـــالم کنی ـــت اع ـــازمان حمای ـــه س ـــم، آن را ب کردی
ــه  ــم کـ ــالم کرده ایـ ــی اعـ ــد روغن نباتـ ــای تولیـ ــه کارخانه هـ همـ
ـــن  ـــد و ای ـــر را ندارن ـــای دیگ ـــا کااله ـــن ب ـــاری روغ ـــروش اجب ـــق ف ح

ـــت. ـــف اس کار تخل
ـــن  ـــف در ای ـــورد تخل ـــی در م ـــون گزارش ـــا کن ـــه ت ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــا بـــه شـــرکت های توزیع کننـــده  بخـــش نداشـــته ایم، افـــزود: مـ
ـــا  ـــراه ب ـــن هم ـــاری روغ ـــروش اجب ـــه ف ـــم ک ـــر داده ای ـــن تذک روغ

ـــت. ـــف اس ـــر تخل ـــای دیگ کااله
ـــازار  ـــر ب ـــال حاض ـــه در ح ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــک در ادام بیرش
روغن نباتـــی  تولیدکننـــدگان  اســـت، گفت:  آرام  روغن نباتـــی، 
ـــزار  ـــه ۱۸۰ ه ـــت ماهان ـــوی وزارت صنع ـــی از س ـــه اعالم ـــق برنام طب
ــل  ــدگان تحویـ ــه توزیع کننـ ــد و بـ ــد می کننـ ــن تولیـ ــن روغـ تـ

می دهنـــد.
وی افـــزود: در حـــال  حاضـــر محدودیتـــی در عرضـــه روغن هـــای 
ـــوی  ـــز از س ـــت و پ ـــرخ کردنی و پخ ـــم از س ـــوار اع ـــاز خان ـــورد نی م
ـــا  ـــراه ب ـــن هم ـــر روغ ـــدارد و اگ ـــود ن ـــن وج ـــد روغ ـــای تولی کارخانه ه
ـــدگان  ـــار تولیدکنن ـــر عرضـــه می شـــود از حیطـــه اختی ـــای دیگ کااله
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ـــت. ـــارج اس خ
ـــر  ـــه کمت ـــی ماهان ـــن نبات ـــه روغ ـــازار ب ـــاز ب ـــک، نی ـــه بیرش ـــه گفت ب
ـــد  ـــازار، تولی ـــش ب ـــظ آرام ـــرای حف ـــی ب ـــت، ول ـــن اس ـــزار ت از ۱۸۰ ه

کارخانه هـــا بیـــش از نیـــاز بـــازار اســـت.
ـــی در  ـــن  نبات ـــکار روغ ـــورد احت ـــی در م ـــا گزارش ـــرد: م ـــد ک وی تأکی

شـــرکت های تولیدکننـــده ایـــن محصـــول نداشـــته ایم.
ـــران  ـــی ته ـــواد غذای ـــداران م ـــه بنک ـــر اتحادی ـــنی، دبی ـــمعلی حس قاس
امـــروز بـــه فـــارس گفتـــه بـــود: علیرغـــم افزایـــش ۳۵ درصـــدی 
ـــود و  ـــاهده نمی ش ـــازار مش ـــن در ب ـــی روغ ـــری در فراوان ـــن  تغیی روغ
ـــه  ـــش ب ـــرکت های پخ ـــط ش ـــاری توس ـــروش کاالی اجب ـــان ف همچن

ـــه دارد.  ـــن ادام ـــراه روغ هم
ـــا وجـــود افزایـــش ۳۵ درصـــدی قیمـــت روغـــن خوراکـــی  ـــزود: ب وی اف
ـــر  ـــه بدت ـــده، بلک ـــر نش ـــا بهت ـــه تنه ـــداران ن ـــه بنک ـــن ب ـــع روغ توزی

ـــت.  ـــده اس ش
ـــروش  ـــراه ف ـــه هم ـــاری کاال ب ـــروش اجب ـــه ف ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــر بنکـــداران اســـت، گفـــت:   ـــاه اخی روغـــن یکـــی از مشـــکالت چنـــد م
ـــر  ـــای دیگ ـــن کااله ـــار روغ ـــی در کن ـــواد غذای ـــش م ـــرکت های پخ ش
را نیـــز از قبیـــل تـــن ماهـــی، رب گوجـــه فرنگـــی بـــه بنکـــداران 
تحمیـــل می کننـــد و بـــه همیـــن دلیـــل بســـیاری از بنکـــداران از 

خریـــد روغـــن منصـــرف می شـــوند.

 

ارز ترجیحی دامن 
صادرات شیرخشک 

صنعتی را گرفت/ دپوی 
30 هزارتنی

رئیـــس انجمـــن تولیدکننـــدگان 
شیرخشـــک صنعتـــی بـــا بیـــان 
اینکـــه بیـــش از ۳۰ هزارتـــن 
ـــادرات  ـــت:روی ص ـــت، گف ـــده اس ـــو ش ـــور دپ ـــک در کش شیرخش
یـــک تریلـــی شیرخشـــک، دولـــت ۴۰۰ میلیـــون تومـــان مابـــه 

ــد. ــت می کنـ ـــاوت دریافـ التف
ـــه  ـــه در زمین ـــان اینک ـــا بی ـــلیمی ب ـــیاوش س ـــر؛ س ـــزارش مه ـــه گ ب
شیرخشـــک صنعتـــی نیـــز بـــا مـــازاد تولیـــد مواجـــه هســـتیم، 
گفـــت: حـــدود دو مـــاه اســـت کـــه دولـــت روی صـــادرات 
ـــن  ـــه ای ـــرده ک ـــال ک ـــی اعم ـــزار تومان ـــه ۱۶ ه ـــک تعرف شیرخش

تعرفـــه در شـــرایط کنونـــی عملیاتـــی نیســـت.
ـــور  ـــک در کش ـــن شیرخش ـــش از ۳۰ هزارت ـــه بی ـــان اینک ـــا بی وی ب
دپـــو شـــده اســـت، افـــزود: روی صـــادرات یـــک تریلـــی شیرخشـــک، 
دولـــت ۴۰۰ میلیـــون تومـــان مابـــه التفـــاوت دریافـــت می کنـــد 

ـــته  ـــه نداش ـــادرات صرف ـــه ص ـــده ک ـــب ش ـــرخ ارز موج ـــش ن و کاه
ـــا را  ـــت م ـــز وضعی ـــایه نی ـــورهای همس ـــه کش ـــن اینک ـــد ضم باش
رصـــد می کننـــد و می داننـــد کـــه بـــا مـــازاد مواجـــه هســـتیم 

بنابرایـــن خریـــد نمی کننـــد تـــا قیمـــت را پایین تـــر بیاورنـــد.
ـــه  ـــا ب ـــن م ـــه انجم ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــش خصوص ـــال بخ ـــن فع ای
دنبـــال رفـــع تنگناهـــا و موانـــع تولیـــدی بـــرای تولیدکننـــدگان 
شیرخشـــک صنعتـــی اســـت، گفـــت: در ایـــن راســـتا اقدامـــات 
بســـیار زیـــادی انجـــام شـــده کـــه پیگیـــری تســـهیل صـــادرات 

ــت. ــا اسـ ــن آنهـ مهم تریـ
ــران بـــه ســـختی اقـــدام بـــه  ــان اینکـــه تاجـ ــا بیـ ــلیمی بـ سـ
بازاریابـــی بـــرای محصـــوالت خـــود می کننـــد، تصریـــح کـــرد: 
ـــای  ـــن بازاره ـــت رفت ـــه از دس ـــر ب ـــانه منج ـــات غیرکارشناس اقدام
ـــن  ـــه ای ـــود در نتیج ـــدگان می ش ـــرخوردگی صادرکنن ـــدف و س ه
ـــت. ـــذار اس ـــز تأثیرگ ـــداران نی ـــدگان و دام ـــر روی تولیدکنن ـــر ب ام
ـــص ارز  ـــه تخصی ـــه بهان ـــت ب ـــه دول ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــلیمی ب س
ـــادرات  ـــرای ص ـــی، ب ـــای دام ـــرای واردات نهاده ه ـــی ب ۴۲۰۰ تومان
ـــرد: بـــا توجـــه  ـــه ک ـــیر خشـــک مانـــع ایجـــاد می کنـــد؛ اضاف ش
ــرای واردات،  ــی بـ ــص ارز ۴۲۰۰ تومانـ ــای تخصیـ ــه چالش هـ بـ
مـــا کامـــاًل موافـــق حـــذف ایـــن ارز هســـتیم و دولـــت در ازای 
حـــذف آن از واردات کاالهـــا، اجـــازه صـــادرات بدهـــد تـــا بـــازار 

ـــد. ـــادل برس ـــه تع ب

 

گالیه واحدهای تولیدی 
از قطع اعالم نشده 
برق/ قطعی برق باعث 
فاسدشدن مواد غذایی 
کارخانه جات می شود

دبیـــر فدراســـیون تشـــکل های 
صنایـــع غذایـــی کشـــاورزی 
ــرق  ــی بـ ــت: قطعـ ــران گفـ ایـ

ـــد  ـــع وارد می کن ـــه صنای ـــه ب ـــی ک ـــارت های مختلف ـــر خس ـــالوه ب ع
ـــود و الزم  ـــد می ش ـــد فاس ـــه تولی ـــواد اولی ـــع، م ـــی از صنای در برخ
اســـت زمـــان قطعـــی بـــرق بـــرای برنامه ریـــزی زودتـــر اعـــالم 

شـــود.
ــیون  ــر فدراسـ ــی دبیـ ــن نقاشـ ــنیم؛ محسـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
تشـــکل های صنایـــع غذایـــی کشـــاورزی ایـــران بـــا اشـــاره بـــه 
تأثیـــر قطـــع بـــرق بـــر صنایـــع غذایـــی کشـــور اظهـــار کـــرد: 
همان طـــور کـــه یـــک بخـــش درمانـــی از قطعـــی بـــرق آســـیب 
ـــکالت  ـــار مش ـــل دچ ـــن معض ـــز از ای ـــی نی ـــع غذای ـــد، صنای می بین
ـــکل  ـــن مش ـــع ای ـــرای رف ـــدی ب ـــر ج ـــد فک ـــود و بای ـــدی می ش ج

شـــود.
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ــود  ــه تولیـــد می شـ ــه در یـــک کارخانـ ــزود: غذایـــی کـ وی افـ
ـــه عمـــل  ـــد ک ـــت کن ـــات بهداشـــتی الزم را رعای ـــد الزام ـــد بتوان بای
بـــه آنهـــا بـــدون داشـــتن بـــرق امکان پذیـــر نیســـت؛ بنابرایـــن 
از دولتمـــردان انتظـــار مـــی رود کـــه قبـــل از قطـــع بـــرق، بـــه 
تولیدکننـــدگان اطالع رســـانی کننـــد تـــا بتواننـــد تدابیـــر الزم 

ـــد. ـــاذ کنن را اتخ
ـــران  ـــاورزی ای ـــی کش ـــع غذای ـــکل های صنای ـــیون تش ـــر فدراس دبی
ـــود دارد،  ـــرق و آب در کشـــور وج ـــر مشـــکل ب ـــه اگ ـــان اینک ـــا بی ب
ــارت آن  بایـــد پیش بینـــی و برنامه ریـــزی بـــرای کاهـــش خسـ
ـــا  ـــدگان ب ـــه تولیدکنن ـــواد اولی ـــه داد: م ـــد ادام ـــته باش ـــود داش وج
ــرق  ــا  بـ ــود امـ ــن می شـ ــختی تأمیـ ــاال و به سـ ــای بـ قیمت هـ
ــیب  ــا آسـ ــه آنهـ ــود و بـ ــع می شـ ــات قطـ ــی و به دفعـ به راحتـ
می زنـــد؛ در ســـال رفـــع مانع زدایی هـــا نبایـــد به راحتـــی 

ـــرد. ـــاد ک ـــع ایج ـــده مان ـــرای تولیدکنن ب
ـــزی  ـــا برنامه ری ـــود ت ـــالم ش ـــع اع ـــه صنای ـــر ب ـــرق زودت ـــی ب قطع

ـــد کنن
ـــالم  ـــر اع ـــرق زودت ـــع ب ـــه قط ـــی ک ـــرد: در صورت ـــح ک وی تصری
مســـئوالن  به خـــالف  می تواننـــد  تولیدکننـــدگان  شـــود، 

مدیریـــت و برنامه ریـــزی الزم را داشـــته باشـــند.
ــای کســـب  ــود فضـ ــوان بهبـ ــا عنـ ــی بـ ــت: قانونـ ــی گفـ نقاشـ
ــرا  ــتی اجـ ــا به درسـ ــا نه تنهـ ــود دارد امـ ــور وجـ و کار در کشـ
ـــوش  ـــز گ ـــدگان نی ـــرف تولیدکنن ـــه ح ـــی ب ـــه حت ـــود بلک نمی ش

نمی شـــود. داده 
ــه  ــد و برنامـ ـــدات تولیـ ـــا تعه ــت: کارخانه ه ـــار داشـ وی اظه
ـــاعت  ـــا ۵ س ـــدت ۴ ت ـــرق به م ـــه ب ـــی ک ـــد و درصورت ـــد دارن تولی
قطـــع شـــود، نمی تواننـــد بـــه تعهـــدات خـــود عمـــل کننـــد و 

بـــه اعتبـــار آنهـــا لطمـــه و خســـارت وارد می شـــود.
ـــت  ـــه داش ـــد توج ـــن بای ـــه داد: همچنی ـــئول ادام ـــام مس ـــن مق ای
ـــد  ـــی مانن ـــع غذای ـــدات صنای ـــی تولی ـــد برخ ـــان در رون ـــه زم ک
پاســـتوریزه کـــردن مهـــم اســـت در صورتـــی کـــه به یک بـــاره 
ـــیب وارد  ـــی آس ـــواد غذای ـــه م ـــواد اولی ـــه م ـــود ب ـــع ش ـــرق قط ب

می شـــود.
ـــه  ـــارت ب ـــدن خس ـــری و وارد آم ـــارت کارگ ـــت: خس ـــی گف نقاش
ــه  ــت کـ ــری اسـ ــوارد دیگـ ــه مـ ــد از جملـ ــتگاه های تولیـ دسـ
ــاد  ــی ایجـ ــع غذایـ ــات صنایـ ــرای کارخانه جـ ــرق بـ ــی بـ قطعـ
تولیدکننـــدگان  کـــه  آســـیبی  مهم تریـــن  امـــا  می کنـــد؛ 
ـــت  ـــن اس ـــی ممک ـــت حت ـــار آنهاس ـــه اعتب ـــوط ب ـــد مرب می بینن
ـــود را  ـــتریان خ ـــدات، مش ـــه تعه ـــل ب ـــکان عم ـــدم ام ـــل ع به دلی

از دســـت بدهنـــد.
ـــور  ـــی کش ـــع غذای ـــده صنای ـــه عم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب نقاش
ـــه  ـــک ب ـــد: نزدی ـــادآور ش ـــد ی ـــراری را ندارن ـــرق اضط ـــات ب امکان
ـــی  ـــا قطع ـــد و ب ـــکان را ندارن ـــن ام ـــات ای ـــد کارخانه ج ۹۵ درص

بـــرق تولیـــد آنهـــا نیـــز متوقـــف می شـــود.
ــاخت های الزم  ــراری از زیرسـ ــرق اضطـ ــتن بـ ــت: داشـ وی گفـ

بـــرای کارخانه هـــای صنایـــع غذایـــی به حســـاب می آیـــد امـــا 
جـــزو اســـتانداردهای اجبـــاری نیســـت و بیشـــتر کارخانه جـــات 

ـــد. ـــات را ندارن ـــن امکان ـــا ای م
ــاورزی  ــی کشـ ــع غذایـ ــکل های صنایـ ــیون تشـ ــر فدراسـ دبیـ
ـــان  ـــور همزم ـــزوده به ط ـــر ارزش اف ـــات ب ـــه داد: مالی ـــران ادام ای
ـــادرات  ـــی ص ـــه و حت ـــواد اولی ـــده، م ـــده و مصرف کنن از تولیدکنن
دریافـــت می شـــود، درحالـــی کـــه در همـــه کشـــورها مالیـــات 
ــذ  ــده کاالی نهایـــی اخـ ــز از مصرف کننـ ــه و آن نیـ یـــک مرتبـ

می شـــود.
ـــن  ـــر گرفت ـــا در نظ ـــی ب ـــع غذای ـــه صنای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــده دارد  ـــتغال کشـــور را به عه بخـــش کشـــاورزی ۱۹.۸ درصـــد اش
و نبایـــد بـــه ایـــن بخـــش بی اهمیـــت بـــود گفـــت: کشـــورهای 
ــای  ــور معمـــول مجوزهـــای واحدهـ ــادی به طـ ــرفته اقتصـ پیشـ
ـــور  ـــا در کش ـــد ام ـــادر می کنن ـــاعت ص ـــرف ۴۸ س ـــدی را ظ تولی
مـــا، ۲ ســـال طـــول می کشـــد و برخـــی نمی خواهنـــد تولیـــد 

به درســـتی در کشـــور شـــکل گیـــرد.
فاسدشدن مواد غذایی با قطعی برق

ـــز در  ـــی نی ـــع غذای ـــوزه صنای ـــدی ح ـــد تولی ـــک واح ـــل ی مدیرعام
ـــرق  ـــتم ب ـــع سیس ـــی از قط ـــع غذای ـــت: صنای ـــاط داش ـــن ارتب ای
خســـارت هایی از بابـــت تعویـــق کار، عـــدم انجـــام تعهـــدات و 
ایرادهـــای فنـــی دســـتگاه ها می بیننـــد امـــا برخـــی از صنایـــع، 
ــواد طـــول خـــط  ــا ایـــن مشـــکالت را دارنـــد بلکـــه مـ نه تنهـ

ـــی رود. ـــن م ـــز از بی ـــا نی ـــد آنه تولی
کالنتـــر افـــزود: در اربیـــل عـــراق بـــا وجـــود اینکـــه مشـــکل 
کمبـــود بـــرق و قطعـــی ایـــن خدمـــت به دفعـــات وجـــود دارد 
امـــا بـــه تولیدکننـــدگان تعهـــد داده می شـــود کـــه بـــرق آنهـــا 
ـــران  ـــی جب ـــرق در مصـــرف خانگ ـــود ب ـــد و کمب ـــد ش قطـــع نخواه
ــکالت  ــه مشـ ــض اینکـ ــا به محـ ــور مـ ــا در کشـ ــود، امـ می شـ
تأمیـــن بـــرق و گاز ایجـــاد می شـــود اولیـــن جاهایـــی کـــه بـــا 

ــتند. ــا هسـ ــوند کارخانه هـ ــه می شـ ــی مواجـ قطعـ
ـــی  ـــع غذای ـــه داد: صنای ـــی ادام ـــع غذای ـــرکت صنای ـــل ش مدیرعام
ـــرق تنهـــا  ـــد کـــه قطـــع ب آن قـــدر مشـــکالت عجیـــب و غریـــب دارن
یکـــی از آنهاســـت و بی نظمـــی  دســـتگاه های دولتـــی در قبـــال 
ـــا  ـــن بی نظمی ه ـــت، ای ـــده اس ـــادت ش ـــک ع ـــه ی ـــل ب ـــا تبدی آنه
به خاطـــر مدیریـــت دولتـــی امـــور و بی تجربگـــی تصمیم گیـــران 

ـــت. ـــود اس ـــئولیت خ ـــوزه مس در ح
ـــه  ـــرای کارخان ـــرق ب ـــی ب ـــر ســـاعت قطع ـــرد: ه ـــح ک ـــر تصری کالنت
ـــدات  ـــادن از تعه ـــب افت ـــث عق ـــروی کار، باع ـــه نی ـــر هزین ـــالوه ب ع
ــدن  ــراب شـ ــث خـ ــواردی باعـ ــی در مـ ــتریان و حتـ ــه مشـ بـ

می شـــود. دســـتگاه ها 
وی گفـت: زیان هـای ناملمـوس در مقایسـه بـا زیان هـای ملمـوس 
یادشـده، خسـارت بیشـتری وارد می کند زیرا در این شـرایط دیگر 
نمی تـوان برنامه ریـزی و بـه تعهـدات خود عمـل کننـد و به یک باره 

به اعتبار یک شـرکت لطمه وارد می شود. 

w w w . i r a n f o o d m a g a z i n e . c o m
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

نتایج یک مطالعه بر روی موش های صحرایی نشان داد که عصاره پوست موز 
می تواند در جلوگیری از تشکیل سنگ های کلیوی اگزاالت کلسیم موثر باشد.

یکی از اقدامات مهم برای پیشگیری از بروز بیماری های کلیوی، جلوگیری از 
تشکیل سنگ کلیه است. تعریق زیاد با فعالیت فیزیکی و کم نوشیدن مایعات و 
آب در هوای گرم و کاهش مایعات بدن، شانس ابتال به سنگ های کلیه را افزایش 
می دهد. سنگ های دستگاه ادراری زمانی تشکیل می شوند که حجم ادرار کم 

شود و مواد تشکیل دهنده سنگ در ادرار افزایش یابد.
مواد اصلی تشکیل دهمده سنگ های کلیه شامل اگزاالت کلسیم، فسفات کلسیم، 
اسید اوریک، استرویت، سیستئین و یا مخلوطی از این مواد با فسفات آمونیوم-
منیزیم است. این مواد می توانند کریستالی شوند و به توده های بزرگ تر )سنگ( 
تبدیل شوند. ۷۵ درصد از سنگ های کلیوی از نوع کلسیمی شامل اگزاالت 

کلسیم، فسفات کلسیم و یا ترکیبی از اگزاالت و فسفات هستند.
مصرف میوه موز به دلیل داشتن پتاسیم زیاد باعث بهبود کارایی کلیه می شود. 
پتاسیم دفع کلسیم در ادرار را کاهش داده و خطر سنگ کلیه را کم تر می کند. 
همچنین اگزاالت یکی از عوامل مهم در تشکیل سنگ کلیه است. میزان تولید 
و دفع اگزاالت در زمان کمبود ویتامین B6 افزایش می یابد، بنابراین مصرف این 
غذایی  مواد  و  ویتامین 
ویتامین  این  دارای 
ممکن  موز  مثل 
درمان  است 

کمکی برای سنگ کلیه باشد.
با توجه به موارد عنوان شده، پژوهشگران با انجام یک مطالعه تاثیر عصاره پوست 

موز را در بروز سنگ کلیه در موش های صحرایی بررسی کردند.
برای انجام این مطالعه عصاره هیدروالکلی پوست موز تهیه شد و ۳۲ سر موش 
صحرایی به صورت تصادفی به شش گروه تقسیم شدند. گروه کنترل مثبت به 
مدت ۳۱ روز تنها غذا و آب دریافت کردند، گروه کنترل منفی به همراه غذا و آب 
محلول اتیلن گلیکول یک درصد )برای القای تشکیل سنگ کلیه( دریافت کردند، 
گروه های شاهد به همراه غذا و آب محلول عصاره پوست موز با غلظت های مختلف 
به صورت خوراکی دریافت می کردند و گروه های تجربی نیز هم عصاره پوست موز 

)با غلظت های مختلف( و هم محلول اتیلن گلیکول دریافت می کردند.
پس از ۳۱ روز موش ها بیهوش شدند و پژوهشگران پس از خون گیری، میزان 
 pH کراتینین، اسید اوریک و اوره را در خون وکلسیم، اوره، سیترات، اگزاالت و
ادرار را اندازه گیری کردند. همچنین کلیه موش ها نیز به شیوه میکروسکوپی 

بررسی شدند.
بررسی های این مطالعه نشان داد میزان کراتینین، اسید اوریک و اوره خون و 
کلسیم ادرار در موش های کنترل منفی و موش های گروه تجربی دو اختالف 

معنی دار دارند.
بررسی های بافت شناسی کلیه نیز نشان داد در موش هایی که عصاره پوست موز 
مصرف کرده بودند، بافت کلیه بهبود یافته و تعداد بلورهای اگزاالت کلسیم کمتر 

شده بود.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که عصاره پوست موز در جلوگیری از ایجاد 
سنگ کلیه و بهبود عوارض ناشی از سنگ کلیه موثر است و می تواند ساخت 

کریستال های اگزاالت کلسیم و تخریب بافت کلیه را کاهش دهد. با این 
حال انجام مطالعات بیشتر در خصوص تایید این نتایج ضروری است.

در انجام این تحقیق سمیرا بابای نوروزی، پرستو رحیمی و مهدی 
رهنما؛ پژوهشگران گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد زنجان مشارکت داشتند.
با  علمی  مقاله  صورت  به  مطالعه  این  یافته های 
عنوان »بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پوست موز 
بر بروز سنگ کلیه اگزاالت کلسیمی در موش های 

توسط  شده  القاء  ویستار  نژاد  صحرایی  نر 
پژوهشی  علمی  فصل نامه  در  گلیکول«،  اتیلن 

فیزیولوژی و تکوین جانوری، منتشر شده است.

نقش پوست موز  در جلوگیری  از تشکیل سنگ کلیه
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تحقیقات نشان می دهد نوشیدن آب گوجه فرنگی بدون نمک می تواند به دفع پیش سازهای 
حمله قلبی کمک کند.

به گزارش دیلی اکسپرس، حمله قلبی یک فوریت پزشکی جدی است که به موجب آن خون رسانی 
به قلب به طور ناگهانی مسدود می شود که معموالً ناشی از تجمع کلسترول است. کلسترول یک 
ماده مومی است که عروق خونی را مسدود می کند و قلب برای فعالیت به مقدار کافی خون در اختیار 
ندارد. فشار خون باال هم می تواند باعث تجمع کلسترول شده و در خطر حمله قلبی نقش داشته باشد.

یافتن راه هایی برای کاهش فشار خون باال و کلسترول برای جلوگیری از تهدید به حمله قلبی 
ضروری است.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که نوشیدن آب گوجه فرنگی بدون نمک باعث کاهش فشار خون 
و کلسترول LDL در بزرگساالن ژاپنی در معرض خطر بیماری های قلبی عروقی شد.

کلسترول LDL نوع مضر کلسترول است که در داخل دیواره عروق خونی جمع می شود.
در این مطالعه، به ۱۸۴ شرکت کننده مرد و ۲۹۷ زن به میزان دلخواه آب گوجه فرنگی بدون نمک در 

طول یک سال داده شد.
در پایان مطالعه، فشار خون ۹۴ شرکت کننده مبتال به فشار خون باال یا فشار خون درمان نشده به طور 

قابل توجهی کاهش یافته بود.
محققان دریافتند فشارخون سیستولیک )عدد باالیی به هنگام خوانش( از میانگین ۱۴۱.۲ به ۱۳۷.۰ میلی 

متر جیوه و فشارخون دیاستولیک )عدد پایینی( از متوسط ۸۳.۳ به ۸۰.۹ میلی متر جیوه کاهش یافت.
فشار خون ایده آل معموالً بین ۹۰/۶۰ میلی متر جیوه و ۱۲۰/۸۰ میلی متر جیوه در نظر گرفته می شود.

همچنین سطح کلسترول LDL در ۱۲۵ شرکت کننده دارای کلسترول باال از میانگین ۱۵۵.۰ به ۱۴۹.۹ 
میلی گرم در دسی لیتر کاهش یافته بود.

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد مصرف روزانه یک لیوان شیر می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی را کاهش دهد.
به گزارش دیلی میل، نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد مصرف روزانه یک لیوان شیر می تواند خطر ابتال به بیماری های 

قلبی را کاهش دهد.
مطالعه جدید نشان می دهد، مصرف شیر منظم خطر ابتال به بیماری کرونر یا سکته را تا ۱۴ درصد کاهش می دهند؛ 

محققان اطالعات سالمتی دو میلیون انگلیسی و آمریکایی را مطالعه کردند.
براساس یک مطالعه جهانی جدید، هر روز یک لیوان شیر می تواند به طور قابل توجهی خطر ابتال به بیماری قلبی 
را کاهش دهد؛ محققان سه مطالعه بزرگ را بررسی کردند و دریافتند افرادی که به طور مرتب مقدار زیادی شیر 
می نوشند، کلسترول خوب و بد کمتری دارند، اگرچه سطح شاخص توده بدنی )BMI( آنان از افرادی که شیر 

نمی نوشند باالتر است.
یافته جدید در حالی است که شواهد فزاینده ای نشان می دهد که 

محصوالت لبنی در واقع می توانند برای سالمتی شما مفید باشند.
ویمال کارانی، نویسنده اصلی و متخصص تغذیه در دانشگاه ریدینگ 
می گوید: »ما دریافتیم که در میان شرکت کنندگانی که مصرف 
شیر به عاتد منظم آنها تبدیل شده است، از وضعیت سالمتی 

بهتری برخوردارند و کمتر در معرض بیماری قلبی هستند«.

آب گوجه فرنگی
 در کاهش خطر حمله قلبی موثر است

با مصرف شیر از این بیماری در امان بمانید



اخبار
 صنایـع غـذایی

ــان جهـ
 W o r l d   F o o d

Industry  News

یکا وسی از سوی آمر ید خاویار ر رشد ۶۴۰ درصدی تقاضای خر
ــد  طبــق جدیدتریــن گــزارش بانــک کشــاورزی روســیه، تقاضــای خری
خاویــار روســی از ســوی ایــاالت متحــده ظــرف ۴ ســال بیــش از ۶ برابــر 

شــده اســت.
ــق  ــل از راشــاتودی، طب ــه نق ــذا ب ــی و صنعــت غ ــزارش کارآفرین ــه گ ب
جدیدتریــن گــزارش بانــک کشــاورزی روســیه، 
تقاضــای خریــد خاویــار روســیه از ســوی 
ایــاالت متحــده ظــرف ۴ ســال 
ــده اســت. ــر ش ــش از ۶ براب بی
گــزارش  ایــن  طبــق 
صــادرات خاویــار روس 
بــه جهــان در ســال 
بــه  نســبت   ۲۰۲۰
ســال قبــل ۱۲ درصد 
رشــد کــرده و در ۵ 
ســال گذشــته تقریبــاً 
ــت. ــده اس ــر ش ۲ براب

ــا  ــترین تقاض ــا بیش ام
ــیه از  ــار روس ــرای خاوی ب
ســوی آمریــکا اتفــاق افتاده 

اســت و ایــن کشــور در ســال گذشــته جــزو ۱۰ واردکننــده بــزرگ خاویار 
ــوده اســت. از روســیه ب

در گــزارش بانــک کشــاورزی روســیه آمــده اســت: صــادرات خاویــار بــه 
ــش  ــن در ســال ۲۰۲۰ افزای ــه ۲۸ ت ــن در ســال ۲۰۱۶ ب ــکا از ۴ ت آمری
یافتــه اســت کــه ایــن نشــان دهنده جهشــی ۶۴۰ درصــدی در ایــن بــازه 

زمانــی اســت.
ــار روس ۶۰۴ تــن وارد  ــه عنــوان بزرگتریــن واردکننــده خاوی اوکرایــن ب
کــرده اســت در حالــی کــه بــاروس کــه در رتبــه دوم ایــن فهرســت قــرار 
دارد ۱۷۶ تــن خاویــار روســی خریــداری کــرده اســت. قزاقســتان در رتبه 
ســوم بزرگتریــن واردکننــدگان خاویــار روس، ۱۵۳ تــن از ایــن محصــول 

را از روســیه خریــداری کــرده اســت.
تقاضــای خاویــار روس در مولــداوی و کانــادا هــم بــا رشــد چشــم گیری 
مواجــه شــده اســت. در ســال ۲۰۲۰ مولــداوی ۶۴ تــن خاویــار از روســیه 
وارد کــرده اســت کــه ایــن دو و نیــم برابــر ســال گذشــته اســت و خریــد 
خاویــار روس از ســوی کانــادا بــا ۸۰ درصــد افزایــش بــه ۱۹ تــن رســیده 

. ست ا
ــدی ۱۰  ــای بع ــن در رتبه ه ــتان و چی ــان، گرجس ــتان، آذربایج ازبکس
واردکننــده برتــر خاویــار روس قــرار دارنــد. صــادرات خاویــار بــه چیــن بــا 

۶۵ درصــد افــت در ســال گذشــته از ۴۲ تــن بــه ۱۵ تــن رســید.
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ونالدو شکایت نمی کنیم کوکاکوال: از ر

هفدهمین نمایشگاه حالل مالزی 
به صورت آنالین برگزار می شود

ــش  ــی واکن ــس مطبوعات ــدو در کنفران ــتیانو رونال ــر کریس ــدام اخی ــه اق ــوال ب ــرکت کوکاک ش
ــان داد. نش

ــن، شــرکت کــوکا  ــه نقــل از همشــهری آنالی ــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا ب ب
کــوال اعــالم کــرد بــا وجــود اینکــه اسپانســر رســمی یوفــا و یــورو ۲۰۲۰ اســت، برنامــه 

ای بــرای شــکایت نــدارد و واکنــش مثبتــی بــه اقــدام رونالــدو نشــان داد. 
ــار دارد  ــانی اختی ــر انس ــت: »ه ــده اس ــوال آم ــوکا ک ــرکت ک ــمی ش ــه رس در بیانی
ــر  ــا یکدیگ ــراد ب ــلیقه اف ــا و س ــد؛ نیازه ــاب کن ــود را انتخ ــر خ ــیدنی موردنظ نوش

ــت.« ــاوت اس متف
حرکــت کریســتیانو رونالــدو در نشســت خبــری قبــل از دیــدار برابــر مجارســتان کــه 
ــاردی  ــث ضــرر میلی ــد، باع ــرد آب بخوری ــه ک ــار زد و توصی ــوال را کن ــابه کوکاک نوش

ــارد  ــه ۲۳۸ میلی ــارد دالر ب ــن شــرکت از ۲۴۲ میلی ــوال شــد. ســهام ای شــرکت کوکاک
دالر رســید.

هفدهمیــن  نمایشــگاه حــال مالــزی در زمینــه نوشــیدنی و خوردنی هــای حــال، 
برگــزار می شــود. داروســازی، لجســتیک و ســرمایه گذاری 

ــعه  ــن توس ــران؛ انجم ــاق ای ــل از ات ــه نق ــذا ب ــت غ ــی و صنع ــزارش کارآفرین ــه گ ب
تجــارت خارجــی مالــزی )MATRADE( به همــراه آژانــس ملــی صــادرات 
ــتای  ــع INSP) MIHAS( را در راس ــن مناب ــی تأمی ــه بین الملل ــزی، برنام مال
ــزار  ــزی )MIHAS( 2021 برگ ــال مال ــی ح ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش هفدهمی

می کنــد.
محورهــای اصلــی ایــن نمایشــگاه خوردنی هــا و نوشــیدنی های حــال، داروســازی 
ــت  ــامی )مادس ــن اس ــتیک، فش ــال لجس ــامی، ح ــرمایه گذاری اس ــال، س ح

فشــن( و فنــاوری غذایــی عنــوان شــده اســت.
ایــن نمایشــگاه از تاریــخ  یکــم آوریــل تــا یکــم مــاه ســپتامبر ســال جــاری میــادی 
ــن  ــه صــورت آنای ــاه ســال 1۴00 ب ــت 10 شــهریور م ــن لغای ــا 12 فروردی مصــادف ب

ــود. ــزار می ش برگ
ــا تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان  از تجــار عاقه منــد جهــت شــرکت در جلســات مجــازی ب

ــزی دعــوت می شــود در ایــن نمایشــگاه آنایــن شــرکت کننــد. مال
mwtehran@klin.ــل ــن دو ایمی ــق ای ــد از طری ــداد می توانن ــن روی ــور در ای ــرای حض ــدان ب عاقمن

ثبت نــام کننــد.  dubai@matrade.gov.my و  gov.my
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به گمانم اهم برنامه های رئیس جمهور در مسیر 
شکوفایی تولید و صنعت به عبارات زیر بستگی دارد.

 1- خشکاندن ریشه دروغ در بزرگنمایی عملکرد 
مدیران خرد و کالن در ارائه گزارشات کاری خود و 
تبیین درستی و صداقت در مصاحبه ها و آمار و ارقام 
متأسفانه یکی از آفت های عقب ماندگی در جامعه 
اغراق بیش از حد مجریان و عدم واقع گرایی از آنچه 
که در سایه مسئولیت خود میگذرد. به خصوص اغلب 
آمار ها و گزارشات ارائه شده که متأسفانه بی هیچ 
واهمه آنگونه که دوست دارند گزارش کار خود را ارائه 
دهند بدون اینکه کنترلی بر صحت و ثقم آن توسط 
مرکز دیگری به عمل آید و یا عواقبی بر آمارهای غلط 
ارائه شده متوجه اش شود فلذا ضرورت مکلف نمودن 
مسئولین ریز و درشت در ارائه گزارشات واقعی کتبی 
و شفاهی قرار گرفتن حرکت در مسیر مستقیم خواهد 

بود.
 2- تدوین سیاست های کالن صنعت و تجارت 
در رویکرد به کارگیری امکانات داخلی تبیین و در 
صورت عدم توان تولید و یا عدم تامین کافی دریچه 

های برون مرزی گشوده شود.
متأسفانه واردات کاالهای خارجی بر تولید داخلی 
علیرغم توان تولید پیشی گرفته و تجارت خارجی و 
سرمایه گذاران صنعتی را به سوی واردات سوق داده 

است.
 3- تفکیک وزارت خانه های صنعت و معدن و 

بازرگانی همانند گذشته و کفه سنگین حمایت های 
دولت ، صنعت و معدن قرار گیرد.

 4- مهر عدم ساخت در خصوص کاالهایی که 
از وزارت خانه و  قصد واردات توسط تجار را دارند 

سازمان های ذیربط اخذ گردد.
  5- صادرات کاالهای داخلی و نظام بندی آن به 
شکلی که اگر بیش از مصرف داخلی باشد مجوز صادر 
گردد.)هر چند این روش مخالف با روش راهبردی 
تجارت آزاد در دنیا میباشد ولی در مقطع حساس 
کنونی جهت برون رفت از این حفره سیاسی تحمیل 

شده تأثیر مثبت دارد(
  6- رویکرد جذب مسئولین اجرایی و مدیران 
بر اساس شایسته ساالری. متاسفانه تعریف شایسته 
ساالری از آنچه که در فرهنگ و تمدن ایران کهن 
به چشم  عملی  کاربرد  در  که  آنچه  با  دارد  وجود 
آن  واقعی  تصدیق  و  دارد  فاحشی  تفاوت  میخورد 
محترم  رئیس  اگر  که  بود  خواهد  بزرگی  خدمت 
جمهور تعریف و جایگاه شایسته ساالری واقعی را 

تبیین و مالک نصب نیرو ها را بر معیارآن قرار دهد.
 7- تدوین و تنظیم ضریب مالیات بر مبنای 
معافیت های قابل ارزیابی و کاهش سود تسهیالت 
بر مبنای رویکرد بر شکوفایی تولید و صنعت نسبت 
به سایر فعالیت ها که جذابیت عملکرد آن صاحبان 

سرمایه را به سمت تولید هدایت کند.
انتصاب وزیران و معاونین و مدیران کل   -8 

وزارت خانه های تولیدی با رویکرد عدم عضویت و 
گرایش سیاسی و جناحی و حزبی به جهت عدم گره 
خوردن برنامه های اجرایی تولید با سیاست در زیر 

ساخت های توسعه ای.
 9- کاهش بهای آب ، برق و گاز در واحد های 
تولیدی و صنعتی بر اساس حجم تولید عملی آن 

واحد به نسبت ظرفیت اسمی آن واحد.
 10- شناسایی و عارضه یابی واحد های مستقر 
آمار  استخراج  و  تولیدی  صنعتی  های  شهرک  در 
دقیق واحد ها متوقف و دالیل توقف آن ها و هچنین 

حمایت و پشتیبانی در راستای احیای مجدد آن .
ناگفته نماند که سرمایه های کالنی در قالب کارخانه 
در شهرک های صنعتی متوقف می باشد و درحال 

مستهلک شدن است.
ایجاد  سیاست  تدوین  و  روش  تغییر    -11  
کارخانجات تولیدی، صنعتی بزرگ با انگیزۀ اشتغال 
جهت رفع مشکالت نسل های جوان و جویای کار با 

نسبیت نیاز واحدهای کوچک و کارگاهی.
 12- استخراج لیست کامل تحصیل کرده های 
دانشگاهی با تفکیک رشته های تحصیلی و همچنین 

لیست بیکاران واقعی جویای کار.
کشورهای  به  نیرو  اعزام  قرارداد  انعقاد   -13 
نیازمند به نیروی کار با انگیزۀ کسب تجربه های عملی 

و کمک به حل مشکل نیروی بیکار کشور.
 14- اصالح ساختاری برنامه های کشاورزی بر 

به قلم مهندس سید جمشید میرسلیمی

اصالحی  پیشـنهاد  بیست 
به رئیس جمهـور منتخب
بـرای شـکوفایی تولیـد

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران )فریکو(، برند نینا طی یادداشتی در 
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا، رسالت دولت سیزدهم برای شکوفایی و رونق 

تولید کشور را برشمرد.
چه زیبنده و کارآمد می بود اگر سیاست های راهبردی روسای جمهور در امتداد 
هم قرار داشتند و به جای طرح پرسش رسالت ریاست جمهور در شکوفایی تولید 
و صنعت چیست؟ پرسیده میشد اتمام برنامه های اجرایی رئیس جمهور پیشین 
توسط رئیس جمهور فعلی و شروع برنامه های جدید رئیس جمهور کی خواهد 

بود؟

دریغا که با چنین پرسشی فاصله زیاد در پیش رو داریم به جهت اینکه هر رئیس 
جمهور جدیدی به جز موارد اندکی خود را موظف به اتمام و ادامه راه رئیس 
جمهور قبلی نمی داند و با تعویض مجریان و کارگزاران جدید برنامه های قبلی را 
در کمد بایگانی و به فراموشی میسپارند و به قول صاحب نظری میگفت اتوبوسی 

رفت و قطاری آمد .
۲۰ پیشنهاد اصالحی به رئیس محترم جمهور در شکوفایی تولید

» و اما کنکاشی در پاسخ این پرسش آرمانگرا «

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      تیر ماه 1400      شماره 33 دوره جدید )138(      
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اساس میزان بازدهی و ارزش اقتصادی کاال و مصرف 
آب در آلیش های صنعتی، سنتی با انتقال حامل های 
علمی و تحقیقاتی از دفاتر لوکس شهری به مزرعه 

های تشنه تحقیقات علمی.
 15- اصالح اقالمی از بذور و تولیدات کشاورزی 
در بهره برداری بهینه از زمین و محصول با در نظر 

داشتن اثرات ژنتیکی آن.
 16- اصـالح فرهنـگ تأمین و مصـرف غذایی 
و بهداشـتی جامعـه بـر اسـاس دسـتیابی علمی در 

آن. فرآیند 
 17- کوچ مجدد روستائیان به روستا و تداوم 
ارائۀ  محوریت  با  کشاورزی  و  دام  امور  در  اشتغال 

خدمات ارزان قیمت از طریق دولت.
و  رفاهی  دادن خدمات  قرار  اولویت  در   -18 
تسهیالتی به روستائیان و ایجاد فضای کسب و کار 

مناسب و ارائۀ آب و برق رایگان به آنان.
)با اندکی تعّمق و ارزیابی می توان دریافت که سرمایۀ 
بزرگی از تولید به تفّرج در شهرستان ها و روستاها 
تبدیل گردیده است و به دلیل بی برنامگی زمین های 
کشاورزی بفروش رفته و کشت تعطیل شده و کشاورز 

بی سر و سامان گردیده است(.

 19- تولید و توزیع
عدم توازن بین تولید کننده و توزیع کننده یکی از 
معضالت کشاورز است. هزینه هایی که کشائرز در 
تولید به کار میبرد از قبیل زمین، آب، بذر، تراکتور، 
کارگر، سم، برداشت و امثال اینها و در مقابل فروشنده 
حمل و نقل و توزیع را انجام می دهد که با یک محاسبۀ 
ساده می توان دریافت که هزینه تولید چندین برابر 
هزینۀ واسطه یا فروشنده است در صورتی که سود 
فروشنده چندین برابر تولید کننده می باشد.اصالح 
راهکار  میبایست  دولت  را  توزیع  و  تولید  ساختار 
منصفانه ارائه دهد. ناگفته نماند مصرف کننده کاال نیز 
جور هر دو طرف را می کشد، سامان بخشیدن به این 
بخش که النهایه به نیاز عمومی منتج می شود می 

تواندخدمتی شایسته را در بر داشته باشد.
در  مؤثـر  راهکارهـای  اجـرای  الـزام   -20  

تولیـد شـکوفایی 
انتخاب مدیران شایسته ساالر، ریشه کن کردن دروغ، 
به  قیمت  ارزان  تسهیالت   ، واقعی  گزارشات  ارائۀ 
واحدهای تولیدی و صنعتی، ارائۀ سوبسید انحصاری 
به روستاها، انجام اصالحات ساختاری، نزدیک کردن 

فاصله قیمت کاالهای تولیدی و توزیعی، شناسایی 
واحدهای آماده به کار متوقف و کمک به راه اندازی 
آنان، ایجاد فضای مطبوع کسب و کار دور از تنش و 
اضطراب، رویکرد سیاست سرمایه گذاری از واحدهای 
کوچک به کارخانجات بزرگ، ارائۀ آمارهای تحلیلی 
تدوین  مراکز ذیربط،  به  و درست مسئولین  دقیق 
راهکارهای اجرائی تثبیت قیمت ها و تغییر آن در 
هر سال یکبار با نظارت سازمان حمایت بر قیمت ها.

که  واحدهایی  بر  پرداخت جایزه صادراتی  تصویب 
مجاز به صادرات کاال می باشند. استمهال بدهی های 
کلیه واحدهایی که بیش از ۲۰۰ نفر پرسنل دارند با 
هر شرایط و معضلی برای مدت ۳ سال. انتخاب تیم 
مجرب و مطلع کنترل و بازرسی در همراهی وزارتخانه 
مربوطه جهت حل مشکالت و ارائۀ گزارش و پیشرفت 
کار )بدیهی است این تیم فقط مسائل فنی و اقتصادی 
را(.  موارد  نه سایر  ارزیابی خواهد کرد  و  را کنترل 
اصالح ساختار در وزارت متبوع بخصوص در مدیریت 
صدور موافقت اصولی و پروانه های الزامی و الزم است 
دستورالعمل های اجرایی در زمان کوتاهتری اقدام 

پذیرد.

غالمرضــا میــری گفــت: رئیــس جمهــور منتخــب 
بایــد بتوانــد مکانیــزم های ضــد تورمــی را تقویت و 

قیمــت نهــاده هــای تولیــدی را تثبیــت نمایــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری ماهنامــه کارآفرینــی و 
ــه  ــس اتحادی ــری، رئی ــذا، غالمرضــا می ــت غ صنع
صادرکننــدگان زعفــران اســتان خراســان رضــوی 
در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا مبنــی بــر اینکه؛ 
ــرای  ــب ب ــور منتخ ــس جمه ــای رئی ــالت ه “رس
ــت؟”  ــور چیس ــت کش ــد و صنع ــکوفایی تولی ش
گفــت: اولیــن و مهمتریــن رســالت رئیــس جمهــور 
ــط  ــه، رواب ــای ظالمان ــم ه ــع تحری ــب، رف منتخ
دیپلماتیــک و تجــاری با کشــورهای مختلف اســت.

میــری بیــان کــرد: موانــع تولیــد بایــد رفــع شــود 
و از کلیــه بخشــهای تولیــدی حمایــت گــردد و از 
منتخبیــن بخــش هــای تولیــد دعــوت تــا حــرف 
هــا و پیشــنهادهای تولیدکننــدگان در جهــت 
شــکوفایی تولیــد و صنعــت کشــور شــنیده شــود.

ــه داد:  ــران ادام ــی زعف ــورای مل ــس ش ــب رئی نائ
کارگــروه هــای جهــادی تشــکیل گــردد تــا جهــت 
ــرای  ــر ب ــت و پاگی ــع دس ــکالت و موان ــع مش رف
تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان و واردکننــدگان 

ــند. ــار باش دارای اختی
ــای واقعــی  ــه معن وی گفــت: خصوصــی ســازی ب
کلمــه انجــام شــود، و بخــش خصوصــی و تشــکل 

هــا بخصــوص اتــاق هــای بازرگانــی توانمندســازی 
گردنــد.

میــری در ادامــه افــزود: رئیــس جمهــور منتخــب 
بایــد بتوانــد مکانیــزم های ضــد تورمــی را تقویت و 

قیمــت نهــاده هــای تولیــدی را تثبیــت نمایــد.
غالمرضــا میــری در پایــان گفــت: بــه وزارت امــور 
خارجــه جهــت توســعه اقتصــادی و تجــاری کشــور 
ــی شــرکت  ــب مالیات ــود. و ضری ــت داده ش ماموری
هــای تولیــدی از ۲۵درصــد بــه ۱۰درصــد کاهــش 
یابــد و نــرخ ســود بانکــی تســهیالت اعطایــی بــه 

واحدهــای تولیــدی نیــز کاهــش یابــد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی 
در گفتگو با ماهنامه صنعت غذا:

رئیس جمهور منتخب باید بتواند
مکانیزم های ضد تورمی را تقویت نماید
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مــن مهــدی کریمــی تفرشــی هســتم. ریاســت 
هیــات مدیــره مجتمــع صنایــع غذایــی گلهــا و 

ــی. ــگ آل ام کات هلدین
ایــن افتخــار را دارم کــه بــه عنــوان نســل ســوم 
ــال ۱۳۸۰  ــا از س ــی گله ــع غذای ــع صنای مجتم

مدیریــت ایــن مجموعــه را عهــده دار باشــم. 
ــا در ســال ۱۳۱۸  ــی گله ــع غذای مجتمــع صنای
ــه  ــود را از پل ــت خ ــنتی فعالی ــورت س ــه ص ب
ــی کــه  نوروزخــان آغــاز نمــود. در آن دوره زمان
ادویــه جــات و ســبزیجات خشــک در کاغذهــای 
قیفــی شــکل بــه فــروش مــی رســید بنیانگــزار 
ــای  ــوان ه ــه از مل ــود ک ــی ب ــن کس ــا اولی گله
روســی نایلــون هــای یــک طــرف دوخــت 
ــای  ــک اتوه ــا کم ــی را ب ــداری و موادغذای خری
ــود. در آن دوره  ــدی نم ــته بن ــی در آن بس ذغال
نســل اول گلهــا بــا توجــه بــه مقتضــای زمــان و 
شــرایط جامعــه و نیــاز آن دوره تصمیــم مهمــی 
گرفــت، کــه آن مهــم پایــه گــذار مجموعــه ای 

ــده اســت.  ــروزی گردی ــدگار ام ــم و مان عظی
مجموعــه  ایــن  دوم  نســل   ۱۳۴۵ ســال  در 
ــا  ــگ ب ــود و هماهن ــاز نم ــود را آغ ــت خ فعالی
شــرایط جامعــه مســیر حرکــت از تولیــد ســنتی 
ــه ســمت صنعتــی شــدن را طــی  محصــوالت ب
کــرد. تــالش هــای نســل دوم گلهــا بــه همــت و 
ــه  تــالش مرحــوم عبدالرضــا کریمــی تفرشــی ب
ثمــر نشســت و ایــن مجموعــه شــکلی صنعتــی 

ــت. ــه خــود گرف ب
ــادن در  ــو و گام نه ــمت جل ــه س ــت ب ــا حرک ب
ــه  ــکار و اندیش ــه اف ــاز ب ــوژی نی ــیر تکنول مس

ــو احســاس شــد و ایــن درســت زمانــی  هــای ن
ــه  ــدای ده ــا در ابت ــوم گله ــل س ــه نس ــود ک ب
هشــتاد بــا تفکــری نویــن از راه رســید تــا چــرخ 
صنعــت را ایــن بــار بــه مــدد دانــش و فنــاوری 

ــت در آورد. ــه حرک ــی ب ــروی جوان روز و نی
ــه در  ــروز ک ــم ام ــی کن ــالم م ــار اع ــا افتخ ب
حــدود ۲۰ ســال از کار کــردن نســل ســوم گلهــا 
مــی گــذرد مجتمــع صنایــع غذایــی گلهــا بیــش 
از ۳۵۰ نــوع محصــول و یــک کارآفرینــی عظیــم 
چنــد هــزار نفــره در سراســر کشــور ایجــاد 

کــرده اســت.
ــال  ــش از ۵۰ س ــا بی ــا ب ــی گله ــع غذای صنای
ــران و  ــذای ای ــت غ ــار در صنع ــور پرافتخ حض
ــه  ــز و گواهینام ــارات، جوای ــواع افتخ ــب ان کس
هــای ملــی و بیــن المللــی و دارا بــودن متنــوع 
تریــن ســبد غذایــی از دیربــاز تــا امــروز میهمان 
بــی بدیــل ســفرهای مــردم شــریف ایــران بــوده 
اســت و افتخــار مــا اینســت کــه کــودکان دیروز، 
ــن  ــازان ای ــده س ــروز و آین ــدران ام ــادران و پ م
مملکــت و تمامــی نســل هــای میهــن عزیزمــان 
بــا گلهــا رشــد کــرده انــد و طعــم آشــنای آن را 
بــه خاطــر مــی ســپارند و بــی تردیــد تــا روزی 
کــه ایــن مــردم وفــادار خاطــرات شــیرین خــود 
را بــا عطــر و طعــم محصــوالت گلهــا رقــم مــی 
ــع  ــتند، صنای ــا هس ــادار گله ــراه وف ــد و هم زنن
ــای افتخــار  ــه ه ــر قل ــان ب ــا همچن ــی گله غذای

مــی درخشــد.
ــا داشــتن بیــش  ــروز ب ــا ام ــی گله ــع غذای صنای
از ۳۵۰ نــوع محصــول دارای باالتریــن تنــوع 

محصــول در ســبد غذایــی خانــوار مــی باشــد و 
بیشــترین گواهینامــه هــای ملــی و بیــن المللــی 
و جوایــز و افتخــارات را در کشــور کســب کــرده 
ــک اشــتغال  ــن مجموعــه ی اســت. همچنیــن ای
ــطح  ــره در س ــزار نف ــد ه ــزرگ چن ــی ب آفرین

کشــور ایجــاد کــرده اســت.
صنایــع غذایــی گلهــا از جملــه برندهایــی اســت 
کــه دارای باالتریــن گواهینامــه هــا و افتخــارات 
ــه در  ــن مجموع ــی اســت. ای ــن الملل ــی و بی مل
چندیــن ســال متوالــی واحــد نمونــه اســتاندارد 
ــن را داشــته  ــن افتخــار ای ــوده اســت. همچنی ب
کــه در ســال هــای متوالــی عنــوان برنــد 
محبــوب مصــرف کننــدگان را کســب کنــد کــه 
حاکــی از اعتمــاد مشــتریان و مصــرف کننــدگان 
فهیــم گلهــا بــوده اســت. اولیــن دارنــده نشــان 
اســتاندارد نمــک طعــام در ایــران اســت. از 
ــت  ــی ثب ــه گواه ــتیم ک ــی هس ــن برندهای اولی
بیــن المللــی تاییــد و نظــارت بــر غــذا و دارو را 

ــم.  ــت کردی ــکا دریاف از FDA آمری
صنایــع غذایــی گلهــا اولیــن کارخانــه ای اســت 
کــه موفــق بــه دریافــت گواهــی قدمــت بیــش از 
صــد ســال از یونســکو شــده اســت و ایــن افتخار 

بزرگــی بــرای برنــد گلهــا و کشــور ماســت. 
نــام  از قدیمــی تریــن و  برنــد یکــی  ایــن 
ــر  ــاز ب ــه از دیرب ــت ک ــی اس ــناترین برندهای آش
ــژه  ــگاه وی ــران جای ــردم ای ــای م ــفره ه ــر س س
ــران  ــردم ای ای داشــته و در حافظــه تاریخــی م
بــه عنــوان یــک برنــد نوســتالژیک جــای گرفتــه 

ــت. اس

دکتر مهدی کریمی تفرشی عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور، 
رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصوالت غذایی، رئیس هیات مدیره هلدینگ آل ام کا تی )MKT GROUP(،  نائب 
رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غالت ایران،  عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور،  کارآفرین برتر جهان اسالم

صنایع غذایی گلها
نوستالژی صد ساله 

مردم ایران

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      تیر ماه 1400      شماره 33 دوره جدید )138(      
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I N D U S T R Y News

فرم اشتراک

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

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

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

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

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

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

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

واریز	شد.

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

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

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

اولین نشریه تخصصي صنایع غذایي ایران              

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

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

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

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

شهرستان 480000 )چهارصد و هشتاد هزار( تومان












