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مرا امید وصال تو زنده می دارد 
و گرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک
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 سر دبیر:
ساسان میار
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حسینی، آزاده دلسوزی، فاطمه کاشانی
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آسیه حسن زاده، علی اکبر علیان نژادی

مدیر تحریریه:
مهندس آزاده دلسوزی 

 مدیر اجرائی:
دکتر فاطمه کاشانی

مدیربازرگانی: 
مهندس فرشید بختی، مهندس پروانه خانی 

صفحه آرا:
شعیب مکتب داری

سرمقاله
اخبار

کاهش مالیات تولید و اصالح نحوه ی بازپرداخت تسهیالت ارزی 
صادرکنندگان گامی بلند در راستای حل مشکالت تولید و صادرات است

دخالت های بی مورد دولت و عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دلیل 
وضع موجود در صنعت دامداری وافزایش قیمت لبنیات است

تنها راه برون رفت از بحران مرغ و تخم مرغ تامین مواد اولیه است
دولت سیزدهم با تامین و تزریق نهاده های دامی به دامدارن، مانع از 

کاهش تولید لبنیات در کشور شود
دکتر غالم حسین احمدی : صنعت غذا در بحران

رئیس جمهور منتخب با موانع تولید از جمله مجوزهای زمان بر مبارزه کند
اعطای امتیازهای مالیاتی و بیمه ای در مقابل قطعی برق واحدهای صنعتی

رویه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گالب بازنگری شود
اخبار شرکت های صنایع غذایی

انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران هیئت مدیره خود را شناخت
توسعه همکاری های ایران و فیلیپین در صنعت حالل

سحرخیز و کامروایی  در تبلیغات
تولید روغن نباتی از نیاز بازار سبقت گرفت

تولید کنندگان صنعت شیشه باید اولویت تأمین را به مصرف کنندگان 
صنعت کنسرو اختصاص دهند

ایجاد ساختارهای نظارتی جدید مثل قرارگاه مرغ و استفاده از سازمان های ناظر 
قبلی موجب پیچیده شدن فرآیند ساده تامین مواد اولیه از بازار شده است

آیا قیمت مرغ دوباره افزایش میابد؟
کنترل ضایعات مرغ در زنجیره تولید تا مصرف محصوالت غذایی
هیات مدیره جدید انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه برگزیده شد

چلوکبابی شمشیری / داستان سیاسی ترین رستوران ایرانی
اخبار

نقش “رنگ” در برندسازی صنایع غذایی
کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران شد

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت
کیفیت روغن ها و چربی های خوراکی

خود تحریمی در تولید ملی
فرم اشتراک

44

32
دولت سیزدهم با تامین و تزریق نهاده های دامی به 
دامدارن، مانع از کاهش تولید لبنیات در کشور شود

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیرایران)پگاه(: 

دبیر انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران:
ایجاد ساختارهای نظارتی جدید مثل قرارگاه 

مرغ و استفاده از سازمان های ناظر قبلی موجب 
پیچیده شدن فرآیند ساده تامین مواد اولیه از 

بازار شده است
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بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر: 

کاهـش مالیـات تولیـد و اصـاح نحـوه ی بازپرداخت 
تسـهیات ارزی صادرکننـدگان  گامی بلند در راسـتای 

حل مشـکات تولیـد و صادرات اسـت 

صنعت مرغداری براساس عرضه و تقاضا خودش را تنظیم می کند

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران:

تنها راه برون رفت از بحران مرغ و تخم مرغ 
تامین مواد اولیه است
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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

مدیریت حوزه کشاورزی و دام و طیور

بسمه تعالی

قبل از پیروزی انقالب دولت گوشت های یخ زده را  از استرالیا وارد می کرد. متاسفانه این گوشت ها عالوه 
بر دیرپخت بودن در هنگام پخت بوی نامطبوعی از خود متصاعد می نمود و شایع شده بود که دولت ایران 
گوسفندهای نژاد پشمی که سالها از پشم آن استفاده شده بود و باید به کود تبدیل می شود را خریداری 
و به ایران برای مصرف مردم وارد می کند. در آن حال طنزی هم رایج بود که ایران عالوه بر مونتاژ پیکان، 
آبگوشت را هم مونتاژ می کند چرا که عالوه بر گوشت، پیاز و نخود ولوبیا و زردچوبه را از کشورهای دیگر 

وارد کرده و مردم در دیگ های منزلشان آنها را مونتاژ می کنند.
این طنز تلخ پس از انقالب هم مصداق بیشتری پیدا کرد. از جمله مرغداری ها و گاوداری ها براساس مونتاژ 
مواد خارجی و از جمله جوجه یک روزه و نطفه گاو و غیره و نیز غذای دام و طیور توسعه پیدا نمود. طبیعی 
است وقتی کشاورزی ما براساس سیستم های یکهزار سال قبل صورت بگیرد و مراتع ما دارای محدودیت 
بسیار باشد و بخواهیم تغذیه مردم صورت گیرد چاره ای جز واردات کاالی ساخته شده با ارز نفتی یا مونتاژ 
آن در داخل نخواهیم داشت. واضح است وقتی صادرات نفت خام صورت می گیرد و نیازهای مرغداری ها 
و دامداری ها وارد شود و سیستم حمل ونقل داخل و گمرک جوابگو باشد کسی از معضالت و مشکالت 
خبرنمی شود اما در شرایط فعلی که صادرات نفت درحد قطع بوده و سیستم بانکی بین کشوری از کار 
افتاده و حمل و نقل دچار مشکل است، مواد اولیه )که هم اکنون حدود 4 میلیون تن در بنادر است( به 
واحدهای دام و طیور نرسیده و تولید دچار وقفه می گردد. در سال جاری نیاز واردات کاالی کشاورزی 25 

میلیون تن است و اگر با این روند پیش رود ده سال دیگر به بیش از 35 میلیون تن می رسد.
واردات کاالی کشاورزی که کاالئی فاسد شدنی است و نیاز به تسریع در اخذ گواهی استاندارد و بهداشت و 
حمل و نقل و ترخیص و جابجائی دارد بسیار حساس می باشد و بعید است بتوان در آینده نزدیک مشکالت 
را حل و فصل نمود. از دیدگاه نویسنده با توجه به عدم تخصص تنها، مشکل قابل بیان است و راه حل قابل 
احصا و بیان نمی باشد اما در یک نگاه کلی باید به این موضوع اشاره شود که وقتی در کشور اولویت ها 
معنی ندارد و هرکه هرکار بخواهد می کند و سرمایه گذاری برای رشد و توسعه فراهم نیست و کشاورزی 
مانند دوران باستان است راه حلی نمی توان یافت جز سهمیه بندی حداقل که آنهم برای بسیاری تداعی 

زمان جنگ و شیوه های ریاضتی را می کند و شاید هم دور از واقعیت نباشد.
خوبست این موضوع از سوی مجله به نظرخواهی متخصصان کشاورزی و دامداری گذاشته شود تا راه حلی 

برای این مشکل پیدا شود.
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I N D U S T R Y

افزایش قیمت نوشابه تا ۱۳۲ 
درصد

قیمت نوشـابه های گاز دار در حالی روند افزایشـی 
را طی کرده که تا ۱32 درصد نسـبت به پارسـال 

گران شـده است.
و  غـذا  صنعـت  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
کشـاورزی)اگروفودنیوز(، آنچه در مدت گذشته در 
آمارهـای وزارت صمت منتشـر یا از سـوی فعاالن 
بـازار اعـالم شـد، نشـان از گرانـی نوشـابه و روند 

افزایشـی آن داشـت.
ایـن در حالـی اسـت که بررسـی وضعیـت قیمت 
نوشـابه های گازدار در بیـن اقـالم خوراکـی کـه 
چنـدی پیـش از سـوی مرکـز آمار منتشـر شـد 
نشـان می دهد کـه هر بطری ۱.5 لیتری نوشـابه 
گاز دار در خـرداد مـاه سـال گذشـته بـه طـور 
متوسـط 4۸۰۰ تومـان بـوده کـه در اردیبهشـت 
امسـال به بیـش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسـیده 
اسـت، ایـن کاال در خـرداد مـاه بـه طور متوسـط 

۱۱ هـزار و ۸۰۰ تومـان فـروش رفتـه و حتـی تا 
بیـش از ۱2 هـزار تومـان و 2۰۰ تومان هم قیمت 

اسـت. خورده 
بر این اسـاس، قیمت نوشـابه در خرداد نسـبت به 
اردیببهشـت 5.2 و نسـبت به خرداد سال گذشته 

۱3۱.۹ درصد افزایش دارد.
همچنین جریان رشـد قیمت نوشـابه از پارسـال 
تـا سـال جـاری نشـان مـی دهد کـه هـر بطری 
۱.5 لیتـری در تیـر مـاه بـه طـور متوسـط53۰۰ 
تومـان، مرداد ۶2۰۰ تومان، شـهریور ۶۸۰۰، مهر 
بهمـن ۹۱۰۰،  آبـان۸۶۰۰، دی ۸۹۰۰،   ،۷3۰۰
اسـفند ۹4۰۰ تومـان بوده و در سـال جاری برای 
فروردین متوسـط قیمت ۹۸۰۰، اردیبهشـت ۱۰ 
هـزار و خـرداد بیـش از ۱۱ هـزار و ۱۰۰ تومـان 

فـروش رفته اسـت.

 
فراخـوان مقالـه در فصلنامـه 
علمی پژوهشی میکروبیولوژی 

کاربردی در صنایع غذایی

فصلنامـــه علمـــی پژوهشـــی میکروبیولـــوژی 
کاربـــردی در صنایـــع غذایـــی بـــه صاحـــب 
ــای  ــک و غذاهـ ــن پروبیوتیـ ــازی انجمـ امتیـ
ـــه متخصصیـــن و کارشناســـان  ـــودمند ب فراس

ایـــن حـــوزه فراخـــوان ارســـال مقالـــه داد.
ـــذا و  ـــت غ ـــری صنع ـــگاه خب ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــک  ـــن پروبیوتی ـــاورزی)اگروفودنیوز(، انجم کش
ـــب  ـــوان صاح ـــه عن ـــودمند ب ـــای فراس و غذاه
ـــردی در  ـــوژی کارب ـــه میکروبیول ـــاز فصلنام امتی
ـــه داده  ـــال مقال ـــوان ارس ـــی فراخ ـــع غذای صنای

ـــت. اس
ـــت  ـــات تح ـــزارش، موضوع ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
پوشـــش ایـــن مقالـــه بیولـــوژی مولکولـــی، 
ـــه،  ـــوم تغذی ـــک، عل ـــلولی و ژنتی ـــوژی س بیول
ــی و  ــروس شناسـ ــی و ویـ ــروب شناسـ میکـ

میکروببیولـــوژی عمومـــی مـــی باشـــد.
بـــه گـــزارش اگروفودنیـــوز، ایـــن مقالـــه در 
ــات  ــالم)ISC(، اطالعـ ــان اسـ ــگاه جهـ پایـ
بانـــک   ،)SID(جهاددانشـــگاهی علمـــی 
ــور)Magiran( و  ــریات کشـ ــات نشـ اطالعـ

ــود. ــی شـ ــازی مـ ــه سـ ــیویلیکا نمایـ سـ
ـــگاه  ـــق پای ـــود را از طری ـــی خ ـــاالت پژوهش مق
ارســـال   https://amfi.ir/fa اینترنتـــی 

نماییـــد.

خبار ا
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ندارد/  تعریفی  زعفران  بازار 
مثقال  هــر  قیمت  حــداکــثــر 

زعفران ۷۰ هزار تومان
توجه  با  گفت:  زعفران  ملی  رئیس شورای  نایب 
به تعطیالت ناشی از کرونا و کاهش قدرت خرید 

خانوار، بازار داخلی زعفران تعریفی ندارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ غالمرضا میری 
ثبات قیمت  از  نایب رئیس شورای ملی زعفران 
کنونی  قیمت  گفت:  و  داد  بازار خبر  در  زعفران 
زعفران بعد از رشد 5 درصدی که در هفته های 

اخیر داشت، هیچ گونه تغییری نکرده است.
او حداقل قیمت هر کیلو زعفران را ۸ میلیون و 
5۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱3 میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: در حال حاضر حداقل 
قیمت هر مثقال زعفران 4۰ هزار تومان و حداکثر 

۷۰ هزار تومان است.
میری با اشاره به اینکه صادرات زعفران کماکان 
در حال انجام است، بیان کرد: بنابر آمار گمرک، 
صادرات زعفران در اردیبهشت نسبت به سال قبل 
تفاوتی نداشته و در فروردین  نسبت به سال ۹۹، 
رشد 3۰۰ درصدی داشته است، از اردیبهشت به 

بعد گمرک آمار جدیدی اعالم نکرده است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه 
بازار زعفران داخل تعریفی ندارد، بیان کرد: با توجه 
به تعطیالت ناشی از کرونا و کاهش قدرت خرید 
خانوار، تقاضا برای خرید در بازار داخل افت داشته 

است.
با کاهش  بیان کرد:  بازار زعفران  آینده  او درباره 
کرونا و رونق کسب و کارها، انتظار می رود که تقاضا 

برای خرید در بازار افزایش یابد.
میری ادامه داد: بنابر توصیه های مکرر به کشاورزان 
مبنی بر اجتناب در ازدیاد عرضه زعفران به بازار و 
تعجیل در فروش، قیمت هر کیلو محصول 5 تا ۶ 
درصد در هفته های اخیر افزایش یافت و همواره 
با استمرار مدیریت عرضه، قیمت محصول به نرخ 

واقعی خود می رسد.

به گفته او، علی رغم افزایش هزینه های تولید و رشد 
چندبرابری قیمت تمامی محصوالت کشاورزی، اما 
قیمت زعفران نسبت به 2 تا 3 سال گذشته تفاوت 
محسوسی نداشته است که امیدواریم با حمایت 
دولت از صادرات و توسعه بازارهای جهانی بتوانیم 
سرانه مصرف در دنیا را افزایش دهیم تا تولید برای 

کشاورز مقرون به صرفه باشد.
میری با بیان اینکه 4۷ کشور هدف صادراتی  به 
کارآمدن  روی  با  افزود:  است،  رسیده  کشور   ۶4
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.
این مقام مسئول آینده تولید زعفران را منوط به 
قیمت دانست و گفت: اگر قیمت زعفران تغییری 
نکند، تولید کاهش محسوسی خواهد داشت، از 
این رو پیشنهاد ما به دولت جدید که در جریان 
مشکالت موانع تولید بوده اند، این است که از االن 
برای زعفرانی که قرار است در آینده تولید شود، 
نرخ مناسب بگذارند که برای کشاورز مقرون به 

صرفه باشد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان تصریح 
کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و عدم سنخیت 
کشاورزان  محصول،  قیمت  با  تولید  هزینه های 
دولت  اگر  که  ندارند  زعفران  کشت  به  رغبتی 
اقدام  جدی برای افزایش نرخ محصول در راستای 
حمایت از کشاورزان نداشته باشد، به دلیل عدم 
رغبت تولیدکننده با افت تولید روبه رو خواهیم شد.

قیمت  در  مرج  و  هرج  دلیل 
چیست؟/  لبنی  محصوالت 
با  شیرخام  فروشی  گران  به  تحریک 
اعالم زودهنگام افزایش قیمت مصوب

ــه  ــدام ب ــه وزارت جهادکشــاورزی اق ــس از آنک پ
اعــالم زود هنــگام افزایــش قیمــت مصــوب خرید 
شــیرخام از 45۰۰ تومــان بــه ۶4۰۰ کرد، شــاهد 

تحریــک بــازار محصــوالت لبنــی و هرج مــرج در 
قیمت هــا آن هــا هســتیم.

بــه گــزارش ایلنــا؛ شــورای قیمــت گــذاری 
محصــوالت اســتراتژیک بــا مدیریــت وزیــر 
جهادکشــاورزی قیمــت جدیــد خریــد هــر 
کیلوگــرم شــیرخام از دامــداران را ۶ هــزار و 4۰۰ 
تومــان اعــالم کــرد کــه یــک هــزار و ۹۰۰ تومــان 
بیشــتر از نــرخ مصــوب اخیــر ســتاد تنظیم بــازار 

اســت.
پـس از اعـالم ایـن افزایش قیمت از سـوی وزارت 
جهاد کشـاورزی، بـازار محصـوالت لبنی تحریک 

شـده و شـاهد هرج مـرج در قیمت ها هسـتیم. 
بـه گفتـه کارشناسـان؛ بـا توجـه بـه اینکـه هنوز 
مسـئولیت تنظیـم بـازار محصـوالت کشـاورزی 
بـه طور رسـمی بـه وزارت جهادکشـاورزی واگذر 
نشـده و قیمت مصوب محصوالت لبنی مشـمول 
قیمت گـذاری بالتکلیف مانده اسـت، ایـن هرج و 
مـرج در قیمت فروش شـیرخام و بازار محصوالت 

لبنـی دور از انتظار نیسـت.
محمدرضـا بنی طباء، سـخنگوی انجمـن صنایع 
فراورده هـای لبنـی ایـران، درباره تاثیـر تغییر نرخ 
خرید شـیرخام پـس از اعالم افزایش غیر رسـمی 
قیمـت توسـط وزارت جهادکشـاورزی بـر تولید و 
بـازار محصـوالت لبنی گفـت: قبل از آنکـه وزارت 
جهاد کشـاورزی اعالم کند نرخ خرید شـیرخام را 
بـه ۶ هـزار و 4۰۰ تومان افزایـش داده، کارخانه ها 
هـر کیلوگـرم آن را از دامـداران باالتـر از آخریـن 
نـرخ مصـوب و بـه طـور متوسـط 5 هـزار تومـان 

می کردند. خریـداری 
وی ادامـه داد: اعـالم افزایـش قیمت غیر رسـمی 
خریـد شـیرخام موجـب تحریـک بـازار و افزایش 
بیشـتر قیمـت خرید قیمت خرید شـیرخام شـد 
بـه نحوی کـه در حاال حاضر قیمـت هر کیلوگرم 

آن بـه 5 هـزار 2۰۰ تومان رسـیده اسـت.
بـه گفته بنـی طباء؛ تحریک بازار بـا اعالم افزایش 
قیمـت خرید شـیرخام از دامداران توسـط وزارت 
جهادکشـاورزی، در حالـی که قیمـت محصوالت 
لبنـی مشـمول قیمـت گـذاری بالتکلیـف باقـی 

مانده اسـت.
وی یـادآور شـد: افزایـش هزینـه حمـل و نقـل، 
کارگـری ، بیمـه و … در سـالجاری موجـب زیـان 
کارخانه هـای لبنـی در تولیـد محصـوالت لبنـی 
حـاال  و  شـده  دسـتور  قیمت گـذاری  مشـمول 
افزایـش قیمت خرید شـیرخام و اعـالم زودهنگام 
آن بـه زیـان کارخانه هـا در این محصـوالت اضافه 

اسـت. کرده 

اخبار
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بنی طبـاء بـا رد هـرج و مـرج و گران فروشـی در 
سـایر محصـوالت لبنـی، اظهـار کـرد: بر اسـاس 
آییـن نامه قیمت گـذاری کارخانه ها قیمت سـایر 
محصـوالت را می تواننـد بـر اسـاس هزینـه تمام 
شـده تولیـد و در نظـر گرفتن سـود خـود تعیین 
کننـد، در شـرایط به وجـود آمـده افزایش قیمت 
از سـوی کارخانه هـا در ایـن محصـوالت طبیعی 
را هـرج و مـرج در  نـام آن  اسـت و نمی تـوان 

قیمت هـا و گـران فروشـی گذاشـت.
سـخنگوی انجمـن صنایـع فراورده هـای لبنـی 
قیمـت  افزایـش  از  بخشـی  همچنیـن  ایـران، 
محصـوالت لبنـی را مربـوط بـه کاهـش عرضـه 

دانسـت. شـیرخام 
هنـگام  در  سـاله  هـر  کـرد:  تصریـح  بنی طبـاء 
افزایـش دمـا تولیـد شـیر در دامداری هـا کاهش 
می یابـد و ایـن امـر نیـز تـا حـدودی در افزایـش 

قیمـت محصـوالت لبنـی موثـر اسـت.

 

شناســایی  بــرای  فراخوانــی 
اســتارت آپ های  و  طرح هــا 

سرمایه پذیر حوزه صنایع غذایی
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری 
بــرای شناســایی اســتارت آپ ها و طرح هــای 
ــوان  ــی، فراخ ــع غذای ــوزه صنای ــرمایه پذیر ح س

منتشــر کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و 
نــوآوری  صنــدوق  کشــاورزی)اگروفودنیوز(، 
ســال  از  جمهــوری  ریاســت  شــکوفایی  و 
ماموریــت خــود مبنــی  راســتای  ۱3۹۸ در 
ــژه  ــه وی ــاوری و ب ــعه فن ــی توس ــن مال ــر تامی ب
ــب  ــت دار، در قال ــرفته و اولوی ــای پیش فناوری ه
ــای  ــا صندوق ه ــرمایه گذاری« ب ــه »هم س برنام
ــورانه  ــرمایه گذاری جس ــاوری، س ــش و فن پژوه
در اســتارت آپ ها و طرح هــای ســرمایه پذیر را 

ــت.  ــرده اس ــاز ک آغ
در برنامــه هم ســرمایه گذاری، اســتارت آپ ها و 

دارنــدگان طرح هــای ســرمایه پذیر، طــرح و مدل 
ــه عامــالن ســرمایه گذاری  کســب وکار خــود را ب
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی معرفــی می کننــد. 
در صورتــی کــه یکــی از عامــالن ســرمایه گذاری 
ــوآوری و شــکوفایی، پــس از ارزیابــی  صنــدوق ن
و تاییــد طــرح و مــدل کســب وکار، تصمیــم بــه 
ســرمایه گذاری جســورانه روی آن طــرح بگیــرد، 
ــد  ــا ۸۰ درص ــکوفایی ت ــوآوری و ش ــدوق ن صن
ســرمایه جســورانه مــورد نیــاز آن اســتارت آپ یــا 

ــد. ــن می کن ــرمایه پذیر را تامی ــرح س ط
بــر همین اســاس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــنبه های  ــداد »دوش ــزاری روی ــالم برگ ــن اع ضم
اســتارت آپی« حــوزه صنایــع غذایــی، اعــالم 
ــرکت های  ــتارت آپ ها و ش ــه اس ــت ک ــرده اس ک
ــه  ــد ب ــه عالقمن ــوزه ک ــن ح ــان ای ــش بنی دان
جــذب ســرمایه گذار هســتند، می تواننــد تــا ۱5 
ــات خــود را ارســال  ــرداد ســال جــاری اطالع م

کننــد. 
بــه نقــل از صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
عالقه منــدان می تواننــد بــرای کســب اطالعــات 
ــی ۶۰۱۰  ــماره 42۱۷۰۰۰۰ داخل ــا ش ــتر ب بیش

ــد. تمــاس بگیرن

 

نشده  خودکفا  کره  تولید  در 
ایم، مصرف کاهش یافته است

ــرآورده  ــع ف ــره انجمــن صنای ــات مدی عضــو هی
ــا  ــره خودکف ــد ک ــت: در تولی ــی گف ــای لبن ه
ــده  ــد نش ــیرمازادی تولی ــرا ش ــم، زی ــده ای نش
ــره  ــد ک ــرای تولی ــتری از آن ب ــی بیش ــا چرب ت
اســتحصال شــود بلکــه ایــن خودکفایــی بیشــتر 
ناشــی از کاهــش مصــرف کــره بــه دلیــل افزایش 
ــای  ــفره ه ــه س ــن ب ــت آن و ورود مارگاری قیم

ــت. ــردم اس م
بــه گــزارش ایســنا؛ محمــد فربــد بــا بیــان اینکه 
براســاس گــزارش هــای مرکز آمــار ایران ســاالنه 
کمــی بیــش از ۸ میلیــون تــن شــیر در کشــور 

تولیــد مــی شــود، گفــت: براســاس ایــن گــزارش 
هــا ضریــب رشــد تولیــد شــیرخام ســاالنه ۱.4 
درصــد بــوده کــه ایــن عــدد زمینــه خودکفایی را 
در تولیــد محصــوالت لبنــی از جمله کــره فراهم 

ــی کند. نم
در  لبنیــات  داد: ســرانه مصــرف  ادامــه  وی 
کشــورهای توســعه یافته بیــش از 3۰۰ کیلوگرم 
و در ایــران بیــن ۷۰ تــا ۸۰ کیلوگــرم اســت و این 
عــدد کاهشــی اســت. همچنیــن در کشــورهای 
توســعه یافتــه حداقل دســتمزد ســاعتی ۱۰ دالر  
ــدود  ــاعتی ح ــتمزد س ــل دس ــران حداق و در ای
ــیرخام  ــت ش ــی قیم ــت و از طرف ــک دالر اس ی
ــی آن نزدیــک  ــرخ جهان ــه ن در داخــل کشــور ب
شــده اســت. در چنیــن حالتــی بدیهــی اســت 
ــد آن دســته از کاالهایــی کــه  کــه قــدرت خری
ــش  ــوند، کاه ــی ش ــی نم ــه دولت مشــمول یاران

یابــد.
ــرآورده  ــع ف ــره انجمــن صنای ــات مدی عضــو هی
ــاالنه  ــته س ــرد: در گذش ــه ک ــی اضاف ــای لبن ه
حــدود 4۰ هزارتــن کــره وارد کشــور مــی شــد 
کــه ســرانه  مصــرف آن  بــرای ۸۰ میلیــون نفــر 
ــی کــه ســرانه مصــرف  ــود؛ در حال 5۰۰ گــرم ب
کــره در کشــورهای توســعه یافتــه حداقــل 3 تــا 
حداکثــر ۶ کیلوگــرم اســت. ایــن یعنــی با ســرانه 
ــیاری  ــه بس ــم فاصل ــا ه ــره در دنی ــرف ک مص

داریــم.
مارگارین جایگزین کره حیوانی شده است

وی بــا بیــان اینکــه گفتــه مــی شــود در تولیــد 
ــن  ــه ای ــی ک ــم در حال ــده ای ــا ش ــره خودکف ک
ــیرمازادی  ــت: ش ــت، گف ــتی اس ــای نادرس ادع
ــرای  ــی بیشــتری از آن ب ــا چرب ــد نشــده ت تولی
تولیــد کــره اســتحصال شــود بلکــه ایــن 
ــرف  ــش مص ــی از کاه ــتر ناش ــی بیش خودکفای
کــره بــه دلیــل افزایــش قیمــت آن و ورود 

ــت. ــردم اس ــای م ــفره ه ــه س ــن ب مارگاری
ــی   ــن نبات ــه واردات روغ ــرد: ب ــح ک ــد تصری فرب
ــن  ــرد و روغ ــی گی ــق م ــی تعل ارز 42۰۰ تومان
نباتــی نیــز پایــه تولیــد مارگاریــن اســت کــه بــا 
ــام مجعــول کــره گیاهــی عرضــه مــی شــود.  ن
ــا ارز نیمایــی مجــاز  ــی ب امــا واردات کــره حیوان
اســت. بنابرایــن واردات کــره حیوانــی بــه دلیــل 
بــاال بــودن قیمــت ارز توجیــه اقتصــادی نــدارد و 
طبیعــی اســت کــه مارگاریــن بــه دلیــل قیمــت 
مناســب جایگزیــن کــره حیوانــی شــود. حتــی 
قیمــت تمــام شــده کــره حیوانــی داخلــی نیــز 

ــن اســت. ــر از قیمــت مارگاری فرات

اخبار
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وی در ادامــه گفــت: وقتی ســرانه مصــرف لبنیات 
کاهــش یابــد شــیرمازاد به ســمت کارخانــه های 
شیرخشــک کــه روز بــه روز تعــداد آنهــا در حــال 
افزایــش اســت، هدایــت مــی شــود. ایــن کارخانه 
ــه تولیــد شیرخشــک و خامــه  ــدام ب ــز اق هــا نی
ــه  ــداری خام ــرایط نگه ــون ش ــد و چ ــی کنن م
دشــوار اســت آنهــا نیــز بــه تولیــد کــره یــا روغن 

حیوانــی روی مــی آورنــد .
ــرآورده  ــع ف ــره انجمــن صنای ــات مدی عضــو هی
ــر اســت  ــه بهت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــای لبن ه
مســئوالن جهــاد کشــاورزی بــه ایــن موضوعــات 
توجه بیشــتری داشــته باشــند، عنــوان کــرد: اگر 
شــرایط اینگونــه پیــش بــرود طبیعتــا در همــه 
چیــز خودکفــا خواهیــم شــد چــون مــردم دیگــر 
قــدرت خریــد هیــچ کاالیــی را نخواهنــد داشــت.

 

آنزیم های  تولید  بومی سازی 
غذایی  صنعت  در  کــاربــردی 

توسط دانش بنیان ها
ــت  ــردی در صنع ــای کارب ــواع آنزیم ه ــد ان تولی
غــذای کشــور بــا حمایــت ســتاد توســعه 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  زیســت فناوری 
ــرکت  ــک ش ــت ی ــه هم ــوری و ب ریاســت جمه

می شــود. بومی ســازی  بنیــان  دانــش 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و 
کشــاورزی)اگروفودنیوز(، از معاونــت علمــی و 
ــار  ــاس آم ــر اس ــوری، ب ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــری رســمی و قاچــاق  ــازار ارزب منتشــر شــده، ب
واردات آنزیم هــای صنعــت آرد و نــان حــدود ســه 
ــا بومی ســازی  ــن عــدد ب میلیــون دالر اســت. ای
محصــوالت قابــل جبــران و بازگشــت بــه کشــور 

اســت،
ــرکت  ــک ش ــالش ی ــا ت ــز ب ــر نی ــال حاض درح
ــی و  ــت علم ــت معاون ــا حمای ــان و ب دانش بنی
فنــاوری ریاســت جمهــوری تولیــد ایــن آنزیم هــا 

ــود. ــی  ش ــازی م بومی س

ایــن شــرکت، بــرای توســعه ســویه مولــد آنزیــم 
ــاوری  ــه فن ــان و همچنیــن دســت یابی ب آرد و ن
فرموالســیون اختصاصــی آنزیــم هــای خــود بــر 
اســاس کیفیــت گنــدم و آرد در کشــور از دانــش 
ــور  ــای کش ــگاه ه ــود در دانش ــاوری موج و فن

اســتفاده کــرده اســت.
ــش  ــدف »افزای ــا ه ــذا ب ــت غ ــای صنع آنزیم ه
کیفیــت محصــوالت آردی، کاهــش دور ریــز 
نــان«، »جایگزینی مواد شــیمیایی و ســرطانزا در 
ایــن محصــوالت« و »افزایــش ســالمت مصــرف 
کننــده و کاهــش خــروج ارز بــرای واردات آنزیم« 

تولیــد شــده اســت.  
ــای  ــا حمایت ه ــوالت و ب ــن محص ــد ای ــا تولی ب
ــرای  دولتــی ســالیانه 5۰ درصــدی، خــروج ارز ب
واردات آنزیــم صنعــت آرد و نــان کاهــش خواهــد 
یافــت. آمارهــا گواهــی می دهــد میــزان مصــرف 
آنزیم هــا در ایــن صنعــت 5۰ تــا ۹۰ تــن اســت.
ــل های  ــا نس ــت ت ــالش اس ــرکت در ت ــن ش ای
ــد  ــت را تولی ــن صنع ــای ای ــدی از آنزیم ه جدی
کنــد تــا بــا بهینه کــردن مصــرف آنزیم هــا 
شــاهد چنــد عملکرد متفــاوت ایــن مواد باشــیم.

 

ــدی صــادرات  رشــد ۲۸ درص
خشکبار در بهار ۱۴۰۰

ــادرات  ــعه ص ــی توس ــر هماهنگ ــرکل دفت مدی
تبدیلــی  صنایــع  و  کشــاورزی  محصــوالت 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت: صــادرات 
ــت  ــاه نخس ــه م ــی س ــکبار ط ــوالت خش محص
ــه  ســال جــاری رشــد 2۸ درصــدی را نســبت ب
مــدت مشــابه ســال گذشــته تجربــه کرده اســت.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و 
توســعه  ســازمان  از  کشــاورزی)اگروفودنیوز(، 
ــازاری اظهــار داشــت:  تجــارت ایــران، محمــود ب
ــن گــروه طــی ســه ماهــه نخســت  صــادرات ای
ــا ارزشــی معــادل 3۱۹ میلیــون  ســال جــاری ب
دالر و بــه وزن ۱2۸ هــزار تــن انجــام شــده کــه 

در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از نظــر 
ارزشــی 2۸ درصــد و بــه لحــاظ وزنــی ۱۹ درصد 

رشــد داشــته اســت.
ــه  ــزان، صــادرات پســته ب ــن می ــزود: از ای وی اف
تنهایــی 3۰ هــزار تــن معــادل 2۰4 میلیــون دالر 
بــوده کــه ۶3 درصــد از کل صــادرات ایــن گــروه 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت و نســبت بــه 
ــی 33  ــر ارزش ــل از نظ ــال قب ــابه س ــدت مش م
درصــد و از لحــاظ وزنــی 3۹ درصــد افزایــش را 

ــد. ــان می ده نش
ــادرات  ــعه ص ــی توس ــر هماهنگ ــرکل دفت مدی
محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی تصریح 
کــرد: در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری 
ــادر  ــان ص ــور جه ــه ۸۰  کش ــته ب ــول پس محص
ــن بازارهــای هــدف  شــده اســت کــه از مهمتری
در ایــن مــدت می تــوان بــه هندوســتان، چیــن، 
آلمــان، عــراق، امــارات متحــده عربــی، روســیه، 
قرقیزســتان، ترکیه، قزاقســتان و پاکســتان اشاره 

کــرد.
بــازاری گفــت: لقــب شگفتی ســازترین بازارهــای 
ــه  ــته و س ــال گذش ــران در س ــته ای ــدف پس ه
ــد  ــاره هن ــبه ق ــده ش ــاری، برازن ــه ســال ج ماه
اســت زیــرا صــادرات ایــران بــه شــبه قــاره هنــد 
نشــان از ظرفیــت بــاالی ایــن بــازار بــرای فــروش 
پســته دارد و افزایــش آشــنایی بــا خواســته های 
ــته های  ــوب پس ــت خ ــی، کیفی ــتریان نهای مش
تولیــدی بــه ایــن بازارهــا حاکــی از رشــد 

ــران اســت. صــادرات پســته ای
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن صــادرات خرمــا 
طــی ســه ماهــه نخســت ســال جــاری معــادل 
ــوده  ــه ارزش 4۸ میلیــون دالر ب 55 هــزار تــن ب
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از نظــر 
ارزشــی چهــار درصــد و از لحــاظ وزنــی ۶ درصــد 

ــد. ــان می ده ــش را نش افزای
ــادرات  ــعه ص ــی توس ــر هماهنگ ــرکل دفت مدی
محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی تاکیــد 
کــرد: صــادرات کشــمش نیــز طــی ســه ماهــه 
نخســت ســال جــاری معــادل 3۷ هــزار تــن بــه 
ــه  ــبت ب ــه نس ــوده ک ــون دالر ب ارزش 4۸ میلی
مــدت مشــابه قبــل از نظــر ارزشــی 4۱ درصــد 
ــته  ــد داش ــد رش ــا 43 درص ــی ب ــاظ وزن و از لح

اســت.
بــازاری تاکیــد کــرد: بــا توجه بــه اهمیــت جایگاه 
و ســهم گــروه خشــکبار در ســبد صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی در آینــده نزدیــک، میــز 
ــی  ــور بررس ــه منظ ــکبار ب ــادرات خش ــی ص مل

اخبار
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برنامه هــای صادراتــی و تعییــن خــط  مشــی های 
اجرایــی بــه منظــور تحقــق اهــداف کمــی 
ــدرکاران  ــا حضــور دســت ان ــی شــده ب پیش بین
بخش هــای دولتــی و خصوصــی ذی ربــط در 
ــزار  ــران برگ ــازمان توســعه تجــارت ای محــل س

خواهــد شــد.
ــه  ــار ب ــی در فصــل به تجــارت خارجــی غیرنفت
3۸ میلیــون و 3۷۹ هــزار تــن کاال بــه ارزش 2۰ 

میلیــارد و ۹۰2 میلیــون دالر رســید.

 

شکر گران شد
دبیراتحادیـه بنکـداران مـواد غذایـی از 
افزایـش ۱۰ درصـدی قیمت شـکر نسـبت به ماه 

گذشـته خبر داد.
به گزارش ایسـنا؛ قاسمعلی حسـنی با بیان اینکه 
شـکر از ابتـدای امسـال طـی دو مرحلـه افزایـش 
قیمت ۹۰ درصدی داشـته اسـت، اظهـار کرد: در 
خردادماه شـکر صنف و صنعـت از کیلویی ۶۶5۰ 
تومـان بـه ۱۱هـزار و 5۰۰ تومان رسـید و در ۱۶ 
تیرمـاه نیـز از ۱۱ هـزار و 5۰۰ تومان بـه ۱2 هزار 

و ۶۰۰ تومـان تغییـر قیمت داد.
وی ادامـه داد: بـه عبارت دیگـر کمتر از یک هفته 
اسـت کـه شـکر ۱۱۰۰ تومـان افزایـش قیمـت و 

رشـد ۱۰ درصدی داشـته است.
دبیـر اتحادیه بنکـداران مـواد غذایی اضافـه کرد: 
قیمـت رسـمی شـکر در کشـور و قیمـت جهانی 
آن تقریبـا برابر شـده اسـت. قیمت جهانی شـکر 
3۷4 دالر اسـت که با ارز نیمایـی 22 هزار و 3۰۰ 
تومانـی امـروز و بـا احتسـاب کرایه حمـل ونقل، 
افـت تولید و سـود کارخانه قیمـت آن در کارخانه 

۱2 هـزار و۶۰۰ تومان اسـت.
وی در پایـان گفـت: بایـد دیـد در روزهـای آینده 
ایـن افزایـش قیمت تـا چه میزان بر قیمت شـکر 

بـرای مصرف کننـدگان اثر می گـذارد.

دربــاره  مسئوالن  به  هشدار 
توسط  زعفران  بازار  تضعیف 
یک  به  زعفران  فروش  قاچاقچیان/ 

هشتم تا یک دهم قیمت
عضو شورای ملی زعفران قاچاقچیان بازار زعفران 
زعفران  آن ها  گفت:  کرده اند،  تضعیف  را  ایران 
ارزشمند ایران را به یک هشتم تا یک دهم قیمت 

واقعی می فروشند.
به گزارش ایلنا؛ علی حسینی با بیان اینکه قاچاق 
تبدیل به تهدیدی برای بازار جهانی زعفران ایران 
شده است، اظهار کرد: قاچاق زعفران ایرانی به دلیل 
ارزش باالی آن پدیده جدیدی نیست اما،  مدتی 
است که تعداد قاچاقچیان و حجم قاچاق رو به 

افزایش است. 
وی ادامه داد: به سمتی می رویم که احتماال حجم 
قاچاق زعفران بیش از خروج رسمی آن از کشور 

شود. 
قاچاق  فعالیت  افزایش  دالیل  درباره  حسینی 
زعفران، گفت: یکی از مهم ترین دالیل مشکالت 
حذف  موجب  که  است  ارزی  سپاری  پیمان 
صادرکنندگان واقعی از میدان تجارت شده و جای 

برای حضور قاچاقچیان باز کرده است. 
وی افزود: دلیل مهم دیگر دستورالعمل های خلق 
الساعه است که امکان برنامه ریزی را از تجار گرفته 

است. 
شده  موجب  مشکالت  این  حسینی؛  گفته  به 
کنار  را  خود  واقعی  صادرکنندگان  از  بسیاری 
کشیده و افرادی وارد تجار زعفران شده اند که به 
دنبال منافع کوتاه مدت خود هستند و برای دست 

یافتن به آن به هر راهی دست می زنند. 
وی با تاکید بر اینکه این افراد قاچاق را یکی از 
راه های سودآور برای خود در نظر گرفته اند، افزود: 
صادرکنندگان واقعی قادر به رقابت در بازار جهانی 
با آن ها نیستند چراکه قاچاقچیان نیازی به بازگشت 
ارز ندارند و با قوانین و  دستورالعمل های دست و  پا 
گیر سرو کار ندارند، ضمن اینکه زعفران ارزشمند 

ایران را با قیمت بسیار پایین تر عرضه می کنند. 
زعفران  کیلوگرم  هر  قاچاقچیان  گفت:  حسینی 
ایرانی را یک هشتم تا یک دهم قیمت واقعی در 

بازار جهانی عرضه می کنند. 
وی معتقد است؛ برای این افراد سودجو و فرصت 
طلب؛ حفظ خوشنامی زعفرانی ایرانی که نتیجه 
سال ها زحمت  کشاورزان و صادرکنندگان واقعی 
است اهمیت ندارد و محصوالت غیر کیفی را به 

بازار تزریق می کنند. 
حسینی نتیجه اقدامات آن ها را تضعیف بازار جهانی 

زعفران ایرانی عنوان کرد. 
وی بیشترین آسیب شرایط پیش آمده را متوجه 
کشاورزان  درصد  گفت: ۷۰  و  دانست  کشاورزان 
زعفران کار خرد هستند و این قشر بیشترین تاوان 

شرایط پیش آمده در بازار زعفران را می دهند. 
حسینی با اشاره به افزایش هزینه کشت  و تولید 
قیمت  کشیدن  پایین  افزود:  کشور،  در  زعفران 
فروش زعفران در بازار جهانی توسط قاچاقچیان، 
در  است،  شده  کشاورزان  از  ارزان خری  موجب 
در  آن ها  برای  تولید  تمام شده  حالی که هزینه 
حال افزایش است و اوضاع اقتصادی نامطلوبی برای 

گذران زندگی دارند. 
عضو شورای ملی زعفران ضمن هشدار به مسئوالن 
از  ایران  زعفران  جهانی  بازار  آینده  به  نسبت 
آن ها خواست که با تسهیل در صادرات رسمی، 

قاچاقچیان را متوقف کنند.

 

شرکت  تفاهم نامه  امضای 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه و 

بانک کشاورزی
قــرارداد همــکاری میــان شــرکت فروشــگاه های 
زنجیــره ای رفــاه و بانــک کشــاورزی امضــا شــد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری صنعــت غــذا و 
عمومــی  روابــط  از  کشــاورزی)اگروفودنیوز(، 
شــرکت فروشــگاه هــای زنجیــره ای رفــاه، 
ــان  ــکاری می ــه هم ــای تفاهم نام ــم امض مراس

اخبار
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شــرکت فروشــگاه های زنجیــره ای رفــاه و بانــک 
کشــاورزی، ۱۹ نیرمــاه ســال جــاری بــا حضــور 
ــره و  ــو هیات مدی ــدی عض ــول محم ــر رس دکت
ــره ای  ــگاه های زنجی ــرکت فروش ــل ش مدیرعام
ــن  ــه طرفی ــران بلندپای ــی از مدی ــاه و جمع رف
ــگاه  ــن بن ــزی ای ــتاد مرک ــل س ــرارداد در مح ق

ــد. ــزار ش ــی برگ ــادی خصوص اقتص
ــد  ــدد کارت خری ــزار ع تخصیــص حــدود 3۰ ه
رفــاه جهــت خریــد کاال نوســط همــکاران بانــک 
ــای  ــی ه ــا و نمایندگ ــگاه ه ــاورزی از فروش کش
ــرارداد  ــن ق ــاد ای ــه مف ــور از جمل ــر کش سراس
ــک کشــاورزی  ــاه و بان ــک ســاله رف همــکاری ی
اســت کــه در چارچــوب همکاری هــای دوجانبــه 
و بــا در نظرگرفتــن تمایل و عالقمنــدی دو طرف 
قــرارداد بــه تقویــت و گســترش روابــط بــه امضــا 

رســید.
رســول محمــدی عضو هئیت مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت فروشــگاه هــای زنجیــره ای رفــاه رســول 
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــل و عض ــدی مدیرعام محم
ــدواری  ــراز امی ــاه اب ــره ای رف فروشــگاه های زنجی
کــرد کــه ایــن همــکاری بــه گســترش تعامــالت 
دو جانبــه فروشــگاه هــای رفــاه بــه عنــوان یــک 
بنــگاه اقتصــادی خصوصــی و بانک کشــاورزی در 
ادامــه همــکاری هــا بــا دیگــر بانــک هــای معتبر 

کشــور منجــر شــود.
گفتنــی اســت؛ در ســال هــای اخیر شــرکت رفاه 
بــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی خصوصــی بــا 
ــزرگ  ارگان هــا، ســازمان هــا و شــرکت هــای ب
ــا  ــکاری امض ــرارداد هم ــی ق ــی و خصوص دولت
کــرده اســت کــه از میــان آن هــا مــی تــوان بــه 
قــوه قضاییــه، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در 
قالــب طــرح یــاری، بانــک ملــی ایــران در قالــب 
ــی، ســازمان بهزیســتی،  ــاه مل اجــرای طــرح رف
ســازمان غــذا و دارو، بانــک هــای معتبــر کشــور، 
ــت،  ــن ن ــات مبی ــرکت ارتباط ــراه اول و ش هم
مجتمــع تجــارت جهانــی فردوســی و همچنیــن 
در  معتبــر  اداری  و  تجــری  هــای  مجتمــع 
سراســر کشور،شــرکت ملــی پســت ایــران، بانــک 
ــای  ــرگ(، آق ــت ب پارســیان، شــرکت تخفیفان)ن

ــرد. ــاره ک ــرش و … اش ف
ــاه  ــای رف ــگاه ه ــت در فروش ــن ظرفی ــروزه ای ام
ــد  ــوری بتوان ــاس کش ــه در مقی ــده ک ــاد ش ایج
همــکاری کاربــردی و موثــری را در جهــت 
ــا شــرکت  اعتــالی اقتصــادی و رفاهــی مــردم ب
هــا، مجتمــع هــا و ســازمان هــای کلیــدی و مهم 

کشــور داشــته باشــد.

توزیع و فروش سبوس به روال 
سابق بازگشت

ــی  ــای صنفـ ــون انجمن هـ ــالم کانـ ــق اعـ طبـ
صنایـــع آرد ایـــران، کارخانه هـــای آرد کشـــور 
ـــابق  ـــه روال س ـــبوس ب ـــروش س ـــه ف ـــف ب موظ

ـــود. ـــد ب خواهن
بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری صنعـــت غـــذا 
ــن  ــون انجمـ ــاورزی)اگروفودنیوز(، از کانـ و کشـ
ـــود  ـــا وج ـــران، ب ـــع آرد ای ـــی صنای ـــای صنف ه
اینکـــه کمتـــر از یـــک مـــاه گذشـــته مصوبـــه 
آزادســـازی ســـبوس بـــرای کارخانه هـــای 
ــه  ــه گفتـ ــا بـ ــد امـ ــال شـ ــور ارسـ آرد کشـ
ــده و  ــی نشـ ــه اجرایـ ــن مصوبـ ــیابانان، ایـ آسـ
ـــتگی  ـــا انباش ـــازی ب ـــای آردس ـــی کارخانه ه برخ
ـــد. ـــرو بوده ان ـــدت روب ـــن م ـــی ای ـــبوس در ط س

ـــیابانان کشـــور،  ـــدادی از آس ـــه تع ـــه گفت حـــال ب
طـــی نامـــه ای از ســـوی کانـــون انجمن هـــای 
صنفـــی صنایـــع آرد ایـــران، واحدهـــای آســـیابانی 
ـــه روال  ـــروش ســـبوس ب ـــع و ف ـــه توزی موظـــف ب

ـــود. ـــد ب ـــته خواهن گذش
ـــتاد  ـــه س ـــت ک ـــده اس ـــه آم ـــن نام ـــن ای در مت
ــه  ــد ۸ صورت جلسـ ــی بنـ ــازار طـ ــم بـ تنظیـ
ـــه  ـــرده ک ـــرر ک ـــال ۱4۰۰ مق ـــاه س 2۶ خردادم
ــای آرد  ــوی کارخانه هـ ــبوس از سـ ــع سـ توزیـ
ــرکت  ــامانه های شـ ــت در سـ ــق ثبـ و از طریـ

بازرگانـــی دولتـــی ایـــران صـــورت پذیـــرد.
ــخ 2۹  ــه ای در تاریـ ــی نامـ ــون طـ ــن کانـ ایـ
خردادمـــاه ســـال ۱4۰۰ درخواســـت کـــرد 
کـــه ســـامانه شـــرکت بازرگانـــی دولتـــی 
ایـــران جهـــت ثبـــت اطالعـــات اعـــالم شـــود 
کـــه متاســـفانه تاکنـــون ایـــن اقـــدام صـــورت 

ــت. ــه اسـ نپذیرفتـ
بنابرایــن بــه اطــالع همــکاران محترم می رســاند 
کــه تــا اعــالم رســمی ســامانه و آیین نامــه 
مربــوط بــه ثبــت اطالعــات در آن، توزیــع و 
ــود. ــد ب ــابق خواه ــه روال س ــبوس ب ــروش س ف

گرانی لبنیات، سرانه مصرف را 
نشانه می  گیرد

ــت:  ــی گف ــای لبن ــه تعاونی ه ــل اتحادی مدیرعام
گرانــی لبنیــات منتــج بــه کوچــک شــدن ســفره 
خانــوار و کاهــش ســرانه مصــرف می شــود، 
ــن  ــل ای ــا راه ح ــه تنه ــت یاران ــن رو پرداخ از ای

موضــوع اســت.
ــی  ــوان؛ عل ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
احســان ظفــری مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی  های 
لبنــی بــا اشــاره بــه اینکــه گرانــی لبنیات، ســرانه 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــرار می ده ــدف ق ــرف را ه مص
ــاد قیمــت ۶  ــازار وزارت جه ــم ب ــرا در تنظی اخی
هــزار و 4۰۰ تومــان بــه ازای هــر کیلــو شــیرخام 
ــی از  ــرر ناش ــات مک ــه اعتراض ــد ک ــب ش تصوی

غیرکارشناســی بــودن مانــع ابــالغ شــد.
او افــزود: هــم اکنــون بایــد قیمــت شــیرخام بــر 
مبنــای عرضــه و تقاضــا تعییــن شــود کــه بــا این 
وجــود دیگــر نیــازی بــه شــوک بــه بــازار نیســت.
توزیــع یارانــه راهــی بــرای ارتقــای مصــرف 

ــات لبنی
ظفــری قیمــت کنونــی خریــد هــر کیلــو 
ــزار و 5۰۰  ــا 5 ه ــزار و 2۰۰ ت ــیرخام را 5  ه ش
ــت ۶  ــالغ قیم ــت: اب ــرد و گف ــالم ک ــان اع توم
ــو  ــر کیل ــد ه ــه ازای خری ــان ب ــزار و 4۰۰ توم ه
ــفره  ــات از س ــذف لبنی ــه ح ــر ب ــیرخام منج ش
مصرفــی خانــوار می شــود، از ایــن رو دولــت 
ــد اقــدام   ــرای جلوگیــری از ســرانه مصــرف بای ب

ــد. ــه کن ــع یاران ــه توزی ب
ــه  ــی ادام ــای لبن ــه تعاونی ه ــل اتحادی مدیرعام
ــوالت  ــه محص ــذف یاران ــا ح ــال ۸۹ ب داد: در س
لبنــی، ســرانه مصــرف از ۱3۰ کیلــو بــه ۶۰ کیلو 
کاهــش یافتــه اســت کــه دولــت بــرای بازگشــت 
ــه ســال های قبــل راهــی جــز  ســرانه مصــرف ب
پرداخــت یارانــه از دامپــروری بــه صنعــت نــدارد.
بــه گفتــه او، در ســال ۸۹ بــدون مطالعــه 
ــه  ــات، تیش ــه لبنی ــذف یاران ــا ح ــی ب کارشناس
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بــه ریشــه مصــرف خانــوار زدنــد، در حالــی کــه 
ــی  ــون ایران ــفره ۸5 میلی ــات س ــی لبنی ــا گران ب

می شــود. کوچــک 
ــم  ــی رغ ــرد: عل ــح ک ــان تصری ــری در پای ظف
تخصیــص ارز 42۰۰ تومانــی بــه نهاده هــای 
دامــی، ســرانه مصــرف کاهــش محسوســی 
داشــته اســت، در حالــی کــه بــا اختصــاص یــک 
دهــم ایــن یارانــه بــه شــیر امــکان خریــد شــیر، 
ماســت و پنیــر بــا قیمــت مناســب بــرای تمامــی 

ــت. ــود داش ــوار وج خان

تاثیر منفی قطعی برق و آب به 
غذایی/  مواد  بــازار  در  زودی 

خطر فساد مواد اولیه با قطعی برق
ــی  ــع غذای ــکل های صنای ــیون تش ــر فدراس دبی
کشــور گفــت: در صــورت ادامــه آشــفتگی و 
اثــرات  آب،  و  بــرق  قطعــی  در  بی برنامگــی 
منفــی آن بــه زودی در بــازار مــواد غذایــی بــروز 

می کنــد.
ــرو  ــئوالن در وزارت نی ــا؛  مس ــزارش ایلن ــه گ ب
خاموشــی های  منتظــر  کرده انــد”  اعــالم 
گســترده باشــید” و از مشــترکان بــه دلیــل بــروز 
خاموشــی های خــارج از برنامــه عذرخواهــی 

کرده انــد.
بــه گفتــه کارشناســان ســخنان مســئوالن وزارت 
ــتی از  ــا درک درس ــد، آن ه ــان می ده ــرو نش نی
ــر  ــرق  ب ــع ب ــی در قط ــی بی برنامگ ــج منف نتای
ــی  ــواد غذای ــد م ــژه تولی ــه وی ــد ب ــش تولی بخ

ــد.  ندارن
ــره  ــم زنجی ــیار مه ــه بس ــی حلق ــع غذای صنای
تامیــن امنیــت غذایــی هســتند کــه ایــن روزهــا 
ــار  ــرق دچ ــی ب ــه و طوالن ــی بی برنام ــا قطع ب
ــواد  ــاد م ــد و فس ــف تولی ــل از توق ــان حاص زی

اولیــه شــده اند. 
محســن نقاشــی، دبیــر فدراســیون تشــکل های 
صنایــع غذایــی کشــور، دربــاره اثــر قطعــی 

ــی، اظهــار کــرد: قطعــی  ــع غذای ــر صنای ــرق ب ب
بی برنامــه و طوالنــی بــرق بــر مشــکالت عدیــده 
ــرآمد  ــا س ــن روزه ــزوده و ای ــی اف ــع غذای صنای

ــده اســت. مشــکالت ش
وی ادامــه داد: فســاد مــواد اولیــه و توقــف تولیــد 
ــرای  ــرق ب ــی ب ــه قطع ــت ک ــکالتی اس از مش

ــال داشــته اســت. ــه دنب ــی ب ــع غذای صنای
نقاشــی بــا یــادآوری اینکــه مــواد اولیــه صنایــع 
غذایــی محصــوالت کشــاورزی هســتند، افــزود: 
محصــوالت کشــاورزی فســادپذیرند، همچنیــن 
ــر  ــا موث ــت آن ه ــر کیفی ــی ب ــر دمای ــر تغیی ه

اســت.
وی تصریــح کــرد: قطعــی بــرق عــالوه بــر مــواد 
ــد  ــد تولی ــه فرآین ــه در میان ــی ک ــه ترکیبات اولی
ــی  ــی و کیف ــیب کم ــار آس ــز دچ ــتند نی هس

می کنــد.
ــرق در  ــی ب ــوال قطع ــی؛  معم ــه نقاش ــه گفت ب
ــه قطــع آب اســت و  واحدهــای تولیــد همــراه ب
ــد. ــف می کن ــکالت را مضاع ــوع مش ــن موض ای

ــع  ــد در صنای ــرای تولی ــرد: آب ب ــار ک وی اظه
غذایــی حیاتــی اســت و بــدون آن تولیــد توقــف 

می شــود.
ــتمر  ــود مس ــون بهب ــه قان ــاره ب ــا اش ــی ب نقاش
ــن  ــاده 25 ای محیــط کســب و کار، گفــت: در م
ــرق،  ــود ب ــان کمب ــت؛ “در زم ــده اس ــون آم قان
ــرات، واحدهــای تولیــدی  ــات مخاب ــا خدم گاز ی
ــع  ــت قط ــد در اولوی ــاورزی نبای ــی و کش صنعت
بــرق یــا گاز یــا خدمــات مخابــرات قــرار داشــته 
ــچ  ــه هی ــتیم ک ــاهد آن هس ــا ش ــند”، ام باش
ــون  ــن قان ــه ای ــئوالن ب ــوی مس ــی از س توجه

نمی شــود.
به  متهم  را  مربوطه  مسئوالن  همچنین  وی 
به شعار سال مقام معظم رهبری در  بی توجهی 

خصوص پشتیبانی و رفع موانع تولید کرد.
نقاشی پیش بینی کرد که در صورت ادامه آشفتگی 
و بی برنامگی در قطعی برق و آب اثرات آن به زودی 

در بازار مواد غذایی بروز کند.
وی همچنین نسبت به سوء استفاده فرصت طلبان 
از شرایط پیش آمده هشدار داد و گفت: تجربه به 
یاد داده است که هر نوع نوسان در تولید و عرضه 
استفاده  سوء  برای  را  فرصت  غذایی  محصوالت 
غذایی  مواد  بازار  بر  را  مشکالت  اثرات  و  فراهم 

چندین برابر می کند.
نقاشی این شرایط برای بازار محصوالت کشاورزی و 
غذایی خطرناک ارزیابی کرد و نتیجه آن را آشفتگی 

دانست که کنترلش سخت خواهد بود.

وی همچنین پیش بینی کرد: شرایط نابسامان و 
آشفته بر تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی که 

تعطیل شده اند، بیفزاید.
غذایی کشور  تشکل های صنایع  فدراسیون  دبیر 
خواستار ورود ارگان های امنیتی و مجلس شورای 

اسالمی به مشکالت قطعی برق و آب شد.

 

و  بیسکویت های یک میلیون 
۵۰۰ هزار تومانی در راه ایران

دبیرکل بنکداران موادغذایی ضمن اشاره به اینکه 
بیسکویت های وارداتی یک میلیونی در کشور مورد 
استقبال قرار گرفته است، خبر از ورود بیسکویت 
های یک میلیون و 5۰۰ هزار تومانی به کشور را 

داد.
به گزارش ایسنا؛ قاسمعلی حسنی در این باره اظهار 
خارجی  سفرهای  کاهش  و  کرونا  شیوع  با  کرد: 
مصرف تنقالت و کاالهای خوراکی لوکس نسبت به 
سال های گذشته افزایش یافته و همین امر منجر 

به افزایش واردات این دست کاالها شده است.
وی ادامه داد: به دلیل فروش فوق العاده این تنقالت 
و استقبال باالی بخشی از افراد جامعه از این اقالم،  
بیسکویت های یک میلیون تا یک میلیون و 5۰۰ 
هزار تومانی آلمانی، سوییسی، فرانسوی و انگلیسی 

در راه است.
دبیرکل بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: قیمت این 
بیسکویت ها معادل یارانه دوسال اقشار آسیب پذیر 
جامعه است و به صورت غیر رسمی وارد کشور می 
شوند و دولت نیز حقوق گمرکی از آنها دریافت 

نمی کند.
وی در پایان گفت: به دولت پیشنهاد می کنیم که 
در این بخش شفاف سازی انجام شود. اگر واردات 
این کاالها آزاد است پس بایستی اجازه داده شوند 
واردات کاالهای اساسی تر مانند شکر و …هم آزاد 

شود.



مرتضی سـلطانی گفت: دريافت كنندگان وام ارزي صندوق توسـعه ملي كه  مشـكل بسـيار بزرگ توليد كنندگان به جهت باز پرداخت  
تفاوت نرخ ارز  نسـبت به افزايش نرخ ارز ١٠ برابري در زمان باز پرداخت ميباشـد، كمر توليد ملي و صادرات را شكسـته اسـت

بـه گـزارش همـگام بـا صنعت،بنيانگذار گروه صنعتـی و پژوهشـی زر در خصوص انتظارت بخـش توليد و صـادرات از رييس 
دولـت سـيزدهم بـه خبرنـگار ما گفت: رئيس جمهور منتخب چه در هنگام مسـئوليت بر قوه قضاييـه و چه در تبليغات 

انتخاباتـی بـه مسـئله مهـم توليـد كشـور پرداختنـد و در همين زمينه يكـی از وعده های ايشـان كاهـش ماليات 
توليـد بـه ١٠ درصـد بـود، كـه اميدواريـم با تشـكيل دولـت كرامت، اين مسـئله كه خـود يكـی از نمادهای 

پشـتيبانی از توليد اسـت محقق شود. 
سـلطانی افـزود:  مسـئله ديگـر كـه صادركننـدگان با آن دسـت و پنجه نـرم می كننـد، نحوه ی 

وصول بازپرداخت تسـهيالت ارزی اسـت كه صادركنندگان از صندوق توسـعه ملی دريافت 
كردنـد، كه متاسـفانه مبلـغ بازپرداخت بـا توجه به تفاوت نـرخ ارز در زمـان دريافت و 

بازپرداخـت  ١٠ برابـر افزايـش دارد كه اين به تنهايی كمر توليـد ملی و صادرات 
را شكسـته است .

اين كارآفرين برجسته كشور در پايان گفت: جناب آقای رئيسی اگر 
در قدم اول همين دو مورد را حل كند، گام بسيار بزرگی در 

راستای حل مشكل توليد و صادرات و به تبع آن اشتغال 
پايدار برداشته اند. بقيه پيشنهادات ان شاهلل در زمان 

های بعدی خدمت ايشان تقديم خواهد شد.

مدیرعامـــل ســـابق 
دامـــداران  اتحادیـــه 
کشـــور گفـــت: تثبیـــت 
قیمـــت نهـــاده هـــا، باعـــث کاهـــش 
ـــات  ـــش قیمـــت لبنی ـــدم افزای ـــورم و ع ت

خواهـــد شـــد.
بـه گـزارش کارآفرینـی و صنعـت غـذا، مدیرعامل 
سـابق اتحادیه تعاونی های دامداران کشـور در خصوص  
افزایـش قیمت شـیر خـام و تاثیر آن بر سـرانه مصرف سـایر 
محصـوالت لبنی بـه خبرنگار ما گفت: اگر پیرامـون موضوع مطرح 
شـده بخواهـم بطـور خالصه نظر خـود را اعالم نمایم.در یـک کالم عدم 
اجـرای قانـون ویا اجرای ناقص قانون می باشـد.برای مثـال قانون نظام جامع 
دامپـروری اجرا می شـود ولی ماده ۲۰ که شـاید تنها ماده حمایتـی از دامدار 
باشـد مغفـول واقع می شـود.ولی بقیه موارد کـه برای دامدار هزینه آور اسـت  

اجرا می شـود.

ایـن فعـال صنعـت دامپـروی افـزود: در قانـون هدفمنـد سـازی یارانـه ها از 
اجـرای مـاده ۴ و۸ خبـری نیسـت ویـا در قانون افزایـش بهره وری مـاده ۳۳ 

اجـرا نمی شـود. 
سـلطانی ادامـه داد: قیمـت نهاده ها در طول سـال بایسـتی تثبیـت گردد تا 
تولیـد کننـده بدون دغدغـه خاطر به کار تولیـد بپردازد ونگـران تامین نهاده 
هـا نباشـد.، چـرا کـه  وجود تـورم باعـث افزایش قیمت هـا میگـردد ودر یک 
مسـابقه دو ماراتن بین این دو ،قیمت تمام شـده محصـوالت افزایش می یابد 

وبـه تبـع آن تولیـد کننـده هم به دنبـال افزایش قیمت می باشـد.
مدیرعامـل سـابق اتحادیـه دامداران کشـور در پایان گفت: متاسـفانه در چند 
سـال اخیـر ایـن دور تسلسـل را شـاهد می باشـیم که هربـار تعداد زیـادی از 
تولید کنندگان از گردونه خارج می شـوند.که این مسـئله دسترسـی به تولید 
پایـدار را غیـر ممکن می سـازد،در این میـان مقصر اصلی دولت میباشـد.زیرا 
بـه جـای کوچک کـردن دولـت واجرای اصـل ۴۴ قانـون اساسـی و واگذاری 
امـور تصـدی گـری به مـردم .با دخالت هـای بی مـورد که حاصـل آن ایجاد 

رانـت میگـردد وبه تولید کننـده ومصرف کننـده زیان وارد نموده اسـت.

سعید سلطانی سروستانی: 

دخالـت های بی مـورد دولت و عـدم اجرای 
اصـل ۴۴ قانـون اساسـی دلیل وضـع موجود در 

صنعـت دامـداری وافزایش قیمت لبنیات اسـت  

بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر: 

کاهـش مالیـات تولیـد و اصـاح نحـوه ی بازپرداخت 
تسـهیات ارزی صادرکننـدگان  گامی بلند در راسـتای 

حل مشـکات تولیـد و صادرات اسـت 
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رئیس هیئت مدیره گروه تالونگ گفت: وقتی مواد 
اولیه صنعت مرغداری با ارز 42۰۰ تومانی وارد می 
شود و قیمت ارز در بازار آزاد 25هزار تومان باشد، 
کاالیی که برای مصرف داخل تولید شده است به 
صورت قاچاق از کشور خارج می شود. که این باعث 

ایجاد مشکالتی می گردد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مهدی معصومی 
اصفهانی در خصوص  افزایش قیمت مرغ  و راه حل 
فوری برای خروج از این بحران به خبرنگار ما گفت: 
اگر خاطرتان باشد طی  سالهای ۷۸ تا ۹۸ در طول 2۰ 
سال و در طول دوره سه دولت، هیچ مشکلی از لحاظ  
تولید مرغ و تخم مرغ در  کشور احساس نمی شد و 
مسائلی چون تعزیرات و بی احترامی به تولیدکننده 
نیز مطرح نبود، کما اینکه اعتراض و صفی هم وجود 
نداشت. این نشان می دهد که حتی تفکرات دولت 
ها هم با رویکردهای مختلف روی این مسئله تاثیر 
نداشت. حتی در مقطعی که حدود 4۰درصد گله های 
مرغ تخم گذار از بین رفت و زمانی که واردات علوفه 
دچار مشکل شده بود، شاهد چنین نابسامانی هایی 

نبودیم.
است  مقصر  مرغدار  نگفتند  موردی  هیچ  در  ولی 
و گرانفروشی می کند یا دالالن باعث این مشکل 
هستند وهمیشه اوضاع تولید  حتی با وجود نوسانات 

جزیی قیمت خوب بود.
این فعال صنعت طیور افزود : زمانی مشکل ایجاد شد 
که تامین مواد اولیه به مشکل برخورد. وقتی تامین 
مواد اولیه برای صنعت حساسی چون مرغداری به 
خطر می افتد تولید دچار تنش می شود که ممکن 
است گله های مولد حذف و باعث کمبود شود و این 
کمبود در جامعه اثر می گذارد و برای حل این مشکل 
سعی در باالبردن تولید می کنیم که این باعث کاهش 
قیمت ها می شود و این سیکل سینوسی ادامه پیدا 

خواهد کرد.
گفت:  ادامه  در  تالونگ  گروه  مدیره  هیئت  ریئس 
زمانی بحرانی در صنعت مرغ و تخم مرغ نداریم که 
میزان تولید با میزان مصرف یکی باشد و اگر مازادی 
در تولید بود بتوانیم صادر کنیم و اگر کسری ای در 

تولید داشتیم بتوانیم وارد کنیم و در این شرایط است 
که مصرف کنندگان آرامش دارند و راضی هستند و 
تولیدکنندگان هم خیلی در معرض خطر نیستند. 
چون اگر تولیدکننده زیان کند به سرعت صنعت 

مرغداری به مشکل می خورد.
معصومی افزود: دیدگاه من این است که اگر مواد اولیه 
سویا و ذرت و… را تامین کنیم صنعت مرغداری 
براساس عرضه و تقاضا خودش را تنظیم می کند و 

نیازی به این بگیرو ببندها نیست.
وی ادامه داد: مواد اولیه صنعت مرغداری فقط برای 
و  اولیه  مواد  اگر  و  است  مصرف  قابل  این صنعت 
واکسن طیور مازاد وارد شود در جای دیگری قابل 
استفاده نیست،وقتی مواد اولیه با ارز 42۰۰ تومانی 
وارد می شود و قیمت ارز در بازار آزاد 25هزار تومان 
باشد، کاالیی که برای مصرف داخل تولید شده است 
به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. که این باعث 

ایجاد مشکالتی می گردد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: هرگاه مواد 
اولیه مورد نیاز صنعت مرغداری را تامین کنیم میزان 
تولید مرغ و تخم مرغ به قدرنیاز خواهد بود و به 
تعادل می رسیم. البته محصوالت کشاورزی در فصل 
های مختلف نوسان قیمتی دارند به عنوان مثال در 
تابستان ارزان تر و در زمستان گران تر می باشد و 

یا  در بعضی شهرها ارزان تر و در بعضی 
شهرها کمی گران تر می شود. 

به همین خاطر نمی 
قیمت  شود 

تخم 

مرغ را دستوری تعیین کرد و در هرفصل و هر استانی 
قیمت یکسان باشد.

می توانیم برای محصوالت میانگین قیمتی در نظر 
بگیریم و تلورانس ۱۰ الی 2۰درصدی را اعمال کنیم. 
مرغ  تخم  قیمت  شعبان  نیمه  در  مثال  عنوان  به 
افزایش پیدا می کند و بعد از ایام عید کاهشی می 
شود. این زنجیره وابسته به عرضه و تقاضا است. به 
همین منظور مرغدار و دولت و مردم باید معدل سال 

را در نظر بگیرند.
معصومی در ادامه گفت: هزاران نفر در این زنجیره 
اشتغال دارند و بخش های مختلفی از جمله واردکننده 
و تولید کننده تا حمل کننده و توزیع کننده را شامل 
می شود  که در طول 2۰ سال از شرایط راضی بودند 
ولی متاسفانه اکنون این تنظیم به هم خورده است و 

تعادل تولید از بین رفته است.
این کارآفرین برجسته کشور در پایان گفت: رسیدن 
به حجم عظیم تولید یک شبه اتفاق نیفتاده است پس 
نمی توان انتظار داشت که به این زودی ها مشکل 
حل شود،متاسفانه در اتفاقات اخیر صداوسیما  به 
مشکالت دامن زد و به جای ایجاد آرامش باعث به 
وجود آمدن تنش شد که این  مسئله  صحه صدر 

دولتمردان را می طلبد.

صنعت مرغداری براساس عرضه و تقاضا خودش را تنظیم می کند

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران:

تنها راه برون رفت از بحران مرغ و تخم مرغ 
تامین مواد اولیه است

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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دکترولی ملکی گفت: ادامه روند فعلی و کمبود نهاده 
های دامی باعث بی انگیزگی دامدارن و تولید شیرخام 
خواهد شد و ادامه این روند در آینده تولید شیرو فرآورده 

های لبنی  در کشور را به مخاطره می اندازد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، رئیس هیئت مدیره 
هلدینگ پگاه در خصوص افزایش قیمت  شیرخام و 
تاثیر آن بر سایر فرآورده های لبنی به خبرنگار ما گفت:  
افزایش قیمت شیرخام بعنوان ماده اولیه فرآورده های 
لبنی از طرف وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است 
و کارخانجات تولیدکننده صنایع لبنی در این مورد هیچ 

دخالتی نداشته اند.
دکتر ملکی افزود: حتی محصوالت تعزیراتی را هم 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان با حضور افراد ذیربط 
قیمت گذاری می کند به عنوان مثال  قیمت تمام شده 

یک بطری یک لیتری شیر با در نظر گرفتن کلیه هزینه 
ها از جمله مواد اولیه، وسایل بسته بندی)بطری، درب، 
لیبل و…(،حمل و نقل و سود فروشندگان ) سوپرمارکت 
ها و فروشگاههای زنجیره ای( توسط این ارگان اعالم 

قیمت می شود.
وی ادامه داد: بنابراین هرگونه افزایش و کاهش قیمت 
شیر و فرآورده های آن ارتباطی با تولیدکنندگان ندارد 
و متاسفانه مشاهده می شود که به علت عدم تخصیص 
نهاده های دامی به قیمت دولتی ، موجب می شود که 
دامداران از تولید شیر عقب افتاده و انگیزه ای برای تولید 
نداشته باشند و بسیاری از دامداران، دام های خود را به 
کشتارگاهها برای کشتار بفروشند  که این مسئله یک 
زنگ خطر جدی است که پیش بینی می کنم که با 
ادامه این روند در آینده کشور با مشکل تامین مواد لبنی 

مواجه شود.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت صنایــع شــیر ایران 
در پایــان گفــت: دولــت جدیــد بایــد بــه فکر باشــد و 
بــا در نظــر گرفتــن ایــن مســایل و تامین نهــاده های 
کشــاورزی دامــی، توجــه بــه مســئله خشکســالی و 
ســایر اتفاقــات، بیــش از این اجــازه ندهد که ســرمایه 
هــای کشــورمان از جملــه تامین مــواد اولیــه ) چه در 
کارخانجــات و چــه دامــداران کــه در تولید شــیرخام 
موثرنــد( مایــوس شــوند کــه بــی توجهــی بــه ایــن 
مســئله عــالوه بــر بیــکاری افــراد مختلف در شــبکه 
ــث از  ــع باع ــد و توزی ــن، تولی ــف تامی ــای مختل ه
دســت دادن خودکفایــی در تولید شــیر و لبنیــات در 
کشــور مــی شــود و ایــران را از یــک صادرکننــده بــه 

واردکننــده تبدیــل خواهــد کــرد.

اینکه صنعت غذا در شرایط کنونی علیرغم مزایای استراتژیک خود ) نظیر رقابتی 
بودن ، تامین بخشی از صادرات غیر نفتی، ایجاد سطح اشتغال مناسب ، فراوری نیازهای 
روزمره و اضطراری مردم در شرایط کرونا و تحریم های شدید اقتصادی و امثالهم ( در 

خطر بحران های بزرگ است بر کسی پوشیده نیست.
کافی است نگاهی به چرخه های از نفس افتاده زنجیره تولید در صنایع لبنیات ، 
گوشت و مرغ و تخم مرغ ، روغن های خوراکی، آرد و نان و غیره بیاندازیم تادریابیم که 
در همه آنها پارادوکس ظاهرا الینحل واحدی مشاهده میشود: بحران اقزایش افسار 
گسیخته بهای نهاده های تولیدی در برابر سقوط قدرت خرید مردم و کاهش مصرف 

سرانه محصوالت مربوطه.
به عنوان مثال تخلیه شیر خام در خیابان بخاطر ناکافی بودن هزینه های دامداران 
در برابر چشم مردمی که همزمان شاهد افزایش فزاینده قیمت همان شیر در فواصل 

کوتاه زمانی هستند .
قیمت فراورده های صنایع غذایی درب کارخانه در ایران تقریبا نصف قیمت آنها بر 
روی برچسپ بسته بندی برای مصرف کننده نهایی است. این فاصله عظیم قیمتی 
جذب واسطه های بازار خرده فروشی مبشود. امر مهمی که انتظار می رود با توسعه 

فروشگاههای بزرگ زنجیره ای) که با رشد شتابانی هم در حال گسترش هستند _ تنها 
یک برند انها در یکسال گذشته بیش از هر روز یک شعبه در ایران دایر کرده است _ به 
نقل از دنیای اقتصاد مورخ ( به نفع هر دو قطب تولید کننده و مصرف کننده از طریق 

کاهش هزینه های توزیع و افزایش کیفیت و خدمات ذیربط منجر شود.
از آنجا که پتانسیل ارزش افزایی توزیع را بخش تولید ندارد باید وزنه های زاید و 
سنگینی را که به دست و پای تولید ملی از جمله صنایع غذایی بسته شده را با دقت و به 
سرعت باز کرد ، فشار مالیات عملکرد و به اصطالح ارزش افزوده را از گرده ان کم کرد ، 
هزینه های متعلقه تامین اجتماعی را موقتا هم که شده از دوش ان کاست ، تسهیالت 
بانکی را واقعا تسهیل کرد ، بوروکراسی خفه کننده دوایر دولتی را کاهش داد و از همه 
واجب تر اهرام های فساد پیدا و پنهان متوجه تولید را از ببن برد . تثبیت نرخ ارز ، 
گاهش تورم ، گشایش مناسبات بازرگانی منطقه ای و بین المللی که علی القاعده نتیجه 
مرتفع سازی تحریم های بانکی و مالی بین المللی است به همراه مهار غول نقدینگی و 
مهار کسری بودجه از پیش شرط های اصالح امور تولید و به تبع آن باز کردن بندهای 
فراوان فعلی از دست و پای صنعت غذا است ، اگر گوشی در اهالی حال و آینده اصحاب 

مسئولیت و اشتیاقی برای شنیدن این شرح حال باشد.

دولت سیزدهم با تامین و تزریق نهاده های دامی به 
دامدارن، مانع از کاهش تولید لبنیات در کشور شود

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیرایران)پگاه(: 

دکتر غالمحسین احمدی
نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع کنسانتره و آب میوه ایران

رئیس هیات مدیره شرکت سنوس )عضو گروه مهرام (

صنعت غذا در بحران
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دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی گفت: درخواستمان 
از رئیس جمهور منتخب این است که با مجوزهای 
زمان بر با بروکراسی های اداری بسیار طوالنی که 
موجب افزایش سرسام آور هزینه های تولید، تاخیر 

ورود محصول به بازار می شوند برخورد کنند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان تک ژن زیست در گفتگو با خبرنگار ما 
برای  منتخب  جمهور  رئیس  خصوص”رسالت  در 

شکوفایی تولید و صنعت کشور ” گفت:
در ابتدا به آیت اهلل رییسی بابت پیروزی در انتخابات 
تبریک می گویم و آرزو می کنم که دولت سیزدهم 
بتواند به همه اهداف تعیین شده در جهت تامین 
منافع ملی، احیای معنویت و اخالق و ایجاد شرایطی 
برای رشد و توسعه کشور و زندگی بهتر برای مردم 

دست پیدا کند.
انجمن پروبیوتیک و غذاهای  رئیس هیئت مدیره 
فراسودمند ادامه داد : همانطور که رئیس جمهور 
ایجاد   (( کردند:  بیان  خود  مصاحبه  در  منتخب 
بیکاران و  آمار  امکان پذیر است؛  اشتغال در کشور 

شبه بیکاران ۵ میلیون نفر است، این آمار زیبنده ی 
کشور نیست و اگر در هر سال یک میلیون شغل 
ایجاد می شد، اکنون این وضع را نداشتیم. ۷۰ درصد 
ظرفیت اقتصادی کشور فعال نیست.(( می توان با 
پشتیبانی از کارآفرینی و کارآفرینان به این امر مهم 

جامع عمل پوشاند.
ــزود : اقتصــاد  ایــن کارآفریــن برجســته کشــور اف
دانــش بنیــان و تکیــه بــر دانــش و تخصــص 
جوانــان ایرانــی بــه مــا ثابــت کــرده اســت، کــه می 
تواننــد در ایــن اوضــاع نــا به ســامان بســیار مســمر 

ثمــر باشــد.
دکتر تاج آبادی ابراهیمی در ادامه  گفت: به عنوان 
بانوی کارآفرین که بیش از ۱۵ سال در حوزه زیست 
فناوری به عنوان یک شرکت دانش بنیان در حال 
فعالیت می باشم، از رئیس جمهور منتخب به عنوان 
باالترین مقام اجرایی کشور درخواست دارم در قدم 
اول با کاهش موانع تولید، اشتغال زایی و کارآفرینی 
که شامل قوانین سخت گیرانه و کند کننده مانند 
اداری بسیار  بروکراسی های  با  بر  مجوزهای زمان 

طوالنی که موجب افزایش سرسام آور هزینه های 
باعث  گاها  و  بازار  به  محصول  ورود  تاخیر  تولید، 
شکست سرمایه گذاری های کالن می شود، کمک 
کننده باشند.  در قدم بعدی عدم ارتباط پویا و موثر 
بین بخش های مختلف دولت که موجب ناهماهنگی 
و جلوگیری از رشد فناورانه و پر سرعت می باشد، 
مانع بزرگی در رشد سریع کارافرینی می باشد. قوانین 
کهنه و به روز نشده با توجه به علم و مدل های کسب 
و کار جدید در اکوسیستم نوآوری و دانش بنیان که 
در تمامی دنیا بار بزرگی را در توسعه اقتصادی بر 
دوش می کشند، سنگ بزرگی پیش روی زیست بوم 

نوپای نوآوری کشور می باشد.
تــاج آبــادی ابراهیمــی در پایــان گفــت: امیدواریــم 
بــا حمایــت و درایــت رئیــس جمهــور محتــرم در 
ــری از  ــر شــده، جلوگی ــع ذک ــع موان خصــوص رف
ــق  ــه محصــوالت خارجــی و مطاب ــی روی واردات ب
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی ) حمایــت از اقتصاد 
دانــش بنیــان ( پشــتیبان مــا شــرکت هــای دانش 

بنیــان باشــند.

استان  گفت وگوی  شورای  در  تبریز  اتاق  رئیس 
و  امتیاز  اعطای  ضرورت  بر  شرقی  آذربایجان 
تخفیف های مالیاتی و بیمه ای در مقابل قطعی برق 

واحدهای صنعتی تأکید کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از اتاق 
با اشاره به قطعی برق  ایران؛ یونس ژائله  بازرگانی 
واحدهای صنعتی و تولیدی استان آذربایجان شرقی 
گفت: قطعی برق منجر به فلج شدن صنایع استان 
این  برق در  با قطعی  قرار است  اگر  اما  و  می شود 
بخش مواجه شویم باید یکسری امتیازات به صاحبان 

واحدهای تولیدی و صنعتی داده شود.
نشست شورای  و چهارمین  هفتاد  در  ژائله  یونس 
آذربایجان  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
شرقی ادامه داد: اگر قطعی برق اتفاقی خارج از اراده 
باشد پس باید در مقابل آن یکسری امتیازات از بابت 
مالیاتی یا بیمه تأمین اجتماعی برای صاحبان صنایع 
در نظر گرفته شود چراکه باوجود قطعی برق، واحدها 
همچنان باید نسبت به پرداخت حق بیمه و مالیات 
مبادرت بورزند که الزم است این تدبیر صورت گیرد 
که واحدها باوجود تعطیلی چگونه باید این هزینه ها 

را پرداخت کنند.
او بـا بیان اینکه در شـرایط فعلی باید دسـتگاه های 
اجرایـی یاریگر بخش تولید باشـند، گفـت: اینکه از 
همـه طـرف بـه بخش تولیـد و صنعـت فشـار وارد 
کنیـم، قطعـاً ایـن فشـار، می توانـد سـبب اتفاقات 
ناگـواری برای بخش صنعت شـود کـه گریبان گیر 

کل جامعـه خواهـد شـد. بایـد بـا مدیریـت صحیح 
همه جانبـه، ایـن بحـران را رد کنیم.

ژائلـه بـا اشـاره بـه چالش هـای واحدهـای تولیدی 
در تأمیـن ورق هـای فـوالدی گفـت: فاصله قیمتی 
محصـوالت فـوالد در بـورس کاال و بـازار باید کمتر 
شـود. اختـاف حـدود شـش هزارتومانـی در ورق 
فـوالدی، جـدی بـوده و نیازمنـد اقدامـات کنترلی 

الزم اسـت.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی شــیرین عســل در 
خصــوص مشــکات ناشــی از عــدم اجــرای کامــل 
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده واحدهــای تولیدی 
نیــز گفــت: در خصــوص ایجــاد صندوق هــای 
ــورد  ــن م ــه ای ــگاه ها ب ــز فروش ــزه و تجهی مکانی
به صــورت موفقیت آمیــزی عمــل نکرده ایــم. عــدم 
ــزوده،  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــل قان ــرای کام اج

ــد. ــکل می کن ــار مش ــدی را دچ ــای تولی واحده

رئیس جمهور منتخب با موانع تولید از جمله 
مجوزهای زمان بر مبارزه کند

مدیرعامل شرکت دانش بنیان تک ژن زیست: 

اعطای امتیازهای مالیاتی و بیمه ای در مقابل 
قطعی برق واحدهای صنعتی
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در نشست میز کشوری توسعه گالب با اشاره به اینکه صادرات گالب به صورت 
ریالی و به کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می شود، بر لزوم اصالح و بازنگری 

رویه رفع تعهد ارزی تأکید شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ رئیس انجمن گل 
سرخ با تأکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی و کمک به رونق تولید، اظهار کرد: گل 
و گالب و محصوالت وابسته به آن فرصتی برای رونق اقتصادی است و کاشان نیز 

این فرصت ها را قبالً داشته است.
سید تقی حجازی در جلسه میز توسعه صادرات گالب کشور، با بیان اینکه کار را 
باید با برنامه بیشتری پیش ببریم، افزود: از بخش کوهستانی و کویری در منطقه 
کاشان درختان تنومندی وجود دارد و باید از فرصت ها به نحو مطلوب استفاده 

کرد تا اقتصاد رونق داشته باشد.
او ضمن تشکر از واگذاری میز گالب به کاشان گفت: ازآنجاکه فعاالن حوزه اقتصاد 
گل و محصوالت آن ارتباط خوبی با یکدیگر دارند و رقابت سالمی با یکدیگر 

داشتند و الزم است در برنامه ریزی همسو با یکدیگر عمل کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق کاشان، صادرات و ارزآوری حوزه گالب را یکی از 
اهداف دانست و گفت: جلسات ابتدایی میز گالب کاشان برگزار شده است و 
خوشبختانه توانستیم با استفاده امکانات و تجهیزات از آنان خارج از منطقه کاشان 

در میز گالب بهره مند شویم و این موضوع را باید به فال نیک گرفت.
رئیس کمیسیون آب و کشاورزی اتاق کاشان با بیان اینکه اسانس از جمله 
محصوالت گل محمدی است که ارزش افزوده باالیی دارد، تصریح کرد: تجربیات 
زیادی در دهه های مختلف کسب شده و نباید از این تجربیات به راحتی عبور کرد 

و آن را چشم پوشی کرد.
او با بیان اینکه می توان از نوشیدنی گالب در کنار سرو غذا در دیگر کشورها 
استفاده کرد، تأکید کرد: این موضوع و فرهنگ سازی آن نیازمند برنامه ریزی است 

و باید در این زمینه همفکری کرد و سنگ هایی در طول مسیر است، برداریم.
حجازی با بیان اینکه همفکری در همه ابعاد به ویژه بعد اقتصادی تأثیرگذار است، 
افزود: میز گالب فرصت مناسبی است که می توان در حوزه گالب و عرقیجات 
گیاهی با برنامه ریزی شاهد پیشرفت آن باشیم و اقتصاد پررونقی در این حوزه 

داشته باشیم.
منصور صباغیان، عضو هیات نمایندگان اتاق کاشان با بیان اینکه صادرات وضع 
خوبی ندارد، اظهار کرد: یکی از مشکالتی که صادرات دارد تعهدات ارزی است 
به نحوی که برخی از صادرات بازماندند و قید آن را زدند و باید برای تسهیل این 

روند مسئوالن اهتمام ورزند.
او با بیان اینکه این موضوع یک مشکل مهمی است که باید رفع شود، افزود: 
ازآنجاکه صادرات اکثراً به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود و خریداران 
در آن کشورها ایرانیان هستند ازاین رو پرداخت آنان غالباً با ریال است و این 
موضوع باعث می شد که برای ما مالیات حساب شود درحالی که صادرات معاف 

از مالیات است.
صباغیان با بیان اینکه صادرات در حوزه فرش نیز این مشکل وجود دارد، افزود: 
می شود  محسوب  ایران  برای  اصلی  رقیب  منطقه  در  نیز  دیگری  کشورهای 
درحالی که بخش قابل توجهی از کاشان در حوزه گالب و عرقیجات فعال هستند و 

توجه بیش ازپیش در این زمینه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
او ضمن تأکید بر تقویت بازاریابی گالب گفت: فرهنگ مصرف گالب و عرقیجات 
روزبه روز افزایش پیدا می کند و الزم است بازاریابی در این زمینه تقویت شود تا 

کشور در این زمینه عقب نیفتد.
نوابی، عضو هیات نمایندگان اتاق کاشان نیز در رابطه با مشکالت حوزه صادرات 
گالب و عرقیجات با بیان اینکه با گذشت بیش از چهار دهه از عمر انقالب، 
متأسفانه یک تیم اقتصادی به دنبال تقویت صادرات نبوده است، اظهار کرد: برخی 
کشورها که در اقتصاد قدرتمند هستند نیازهای کشورهای دیگر را شناسایی و در 

راستای رفع نیازهای آن کشورها تولیدات خود را تقویت می کنند.
او با بیان اینکه متأسفانه تیم اقتصادی در بدنه دولت به ویژه در وزارت امور خارجه 
ما وجود ندارد، افزود: ما این تقاضا را از دولت جدید داریم که تیم اقتصادی قوی 
در وزارت خارجه داشته باشیم و الزم است در این زمینه تصمیمات الزم اتخاذ 

شود.
و  تولیدکنندگان  برای  را  زمینه مشکالتی  این  در  اینکه ضعف  بیان  با  نوابی 
صادرکنندگان ایجاد کرده است، گفت: صادرکنندگان به همین دلیل با مشکالت 

متعددی روبه رو هستند و الزم است مسئوالن در این زمین اهتمام ورزند.

رویه رفع تعهد ارزی
 صادرکنندگان گاب بازنگری شود

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      مرداد ماه 1400      شماره 34 دوره جدید )139(      
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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

برخی افراد در جامعه برای کارهای خاص آفریده شده اند. به نظر میرسد جناب آقای مصطفی زاده برای کارآفرینی فرد شایسته ای هستند. شجاعت دارند 
، روحیه قوی دارند و مصمم به اشتغال زایی هستند و این روحیه  قابل تقدیر است. آینده خوبی برای بیژن تحت هدایت ایشان متصورم.

دکتر سید محمد حسینی ، بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران :

با حضور ایشان در مجموعه بیژن، همواره شاهد توسعه و پیشرفت این مجموعه هستیم که نشان از توانایی و شایستگی ایشان در مدیریت این گروه می باشد.

دکتر پرویز جهانگیری ، رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنیهای صنایع غذایی و گروه صنعتي پارس استا :
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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

معاون غذا و دارو استان البرز از کارخانه صنایع غذایی درنا بازدید 
به عمل آورد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا از روابط عمومی صنایع غذایی 
درنا؛ در راستای حمایت از صنایع تولیدی غذایی و آشامیدنی، دکتر 
خسروی معاونت محترم غذا و دارو  استان البرز به همراه افشین 
افشار مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی 
و مسعود داداشی مدیریت آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو از 
گروه کارخانجات صنایع غذایی ُدرنا )بیسکو الرج ( بازدید کردند.

 مدیرعامل مجموعه کارخانجات صنایع غذایی درنا، صمد رسولوی گفت : فعالیت خانواده ُدرنا بطور مستقیم باعث اشتغال بیش از 25۰۰ نفر نیروی کار در کشوراست که 
همین امر باعث شده تا محصوالت غذایی درنا سهم بزرگی در تامین مواد غذایی مورد نیاز در کشور و همچنین صادرات به کشور های همسایه داشته باشد.

معاونت غذا و دارو استان البرز در نشست صمیمانه با مدیرعامل و مدیران ارشد کارخانه ُدرنا خاطر نشان کرد : معاونت غذا و دارو در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری 
و توجه اکید به شعار امسال مبنی بر رفع موانع و چالشها سعی دارد با کنار گذاشتن تشریفات اداری و بروکراسی های موجود یک ارتباط نزدیک و هدفمند را با صاحبان 

صنایع ایجاد نماید تا با بیان مشکات و محدودیت های صنایع توسط صاحبان آن، نسبت به رفع آن اقدام شود.
وی گفت: با توجه به وسعت استان البرز و وجود صنایع غذایی بزرگ و قدرتمندی همچون درنا در این استان باور داریم رفع هر یک از مشکالت تولید می تواند حجم بزرگی 

از موانع چرخ تولید در کشور را برطرف نماید.
در پایان این نشست از خط تولید شرکت کیک و کلوچه درنا بازدید بعمل آمد.

بازدید معاون غذا و دارو استان البرز از 
کارخانه صنایع غذایی درنا
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با توجه به رضایت از پگاه، این محصوالت در سفره اکثر 
شهروندان اقلیم کردستان عراق حضور دارد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا از روابط عمومی 
شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(، بگرد دلشاد طالبانی وزیر 
کشاورزی و منابع اقلیم کردستان عراق در بازدید از شرکت 
پگاه اصفهان ضمن اعالم این مطلب خواستار توسعه سطح 

تعامالت شد.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان 

نیز با اشاره به کیفیت مطلوب محصوالت پگاه اعالم کرد: به جهت سهولت در 
صادرات، به جای ممیزی محصوالت در هر نوبت، شرکت صادر کننده ممیزی 
و اعتبار سنجی شده و اعتبار به شرکت اختصاص یابد تا با سهولت وسرعت 

بیشتری نمونه برداری شده و نهایتا صادرات انجام شود.
عبداهلل کاشانی زاده مدیرعامل پگاه اصفهان هم پیشنهاد داد: همانند تونل 

سبز میان ایران و اوراسیا، تونل سبز بین کشور ایران و اقلیم کردستان ایجاد 
شود تا محصوالت لبنی به دلیل داشتن تاریخ انقضاء و رعایت زنجیره سرما، کمتر 
درصف طوالنی مدت نمونه برداری و اعالم نتایج قرار گرفته و نهایتا سریعتر به 

شبکه توزیع و مصرف ارسال شود.
گفتنی است، در این بازدید روسای اتاق های بازرگانی اربیل و سلیمانیه نیز 

حضور داشتند.

شرکت کشت و صنعت روژین تاک موفق به کسب تندیس حمایت از مصرف 
کنندگان از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شد

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، طی مراسمی دکتر تابش معاون وزیر 
صمت و ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در 
بازدید از کارخانه کشت و صنعت روژین تاک تندیس طالیی حمایت از مصرف 

کنندگان را به مهندس سید مظفر عبداهلل مدیرعامل این شرکت اهدا نمود.
دکتر تابش؛معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان در مراسم تجلیل از شرکت روژین تاک گفت:مردم باید بین تولید 
کننده ای که حقوق آنان را رعایت می کنند و به حقوق مصرف کننده احترام 
می گذارند با کسانی که اهمیتی به مصرف کننده نمی دهند،تفاوت قائل باشند.

 
دکتر تابش در ادامه افزود:کاالیی که شناسنامه ندارد و دهها پرونده تعزیراتی و 
تخلفاتی دارد را نباید خرید بلکه باید از تولید کننده ای که استانداردها را رعایت 
کرده و به حقوق مصرف کننده احترام گذاشته کاال تهیه کرد. رییس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ادامه تاکید کرد:شرکت روژین 
تاک یکی از واحدهای تولیدی است که توانسته در کنار تولید، استانداردهای 

الزم برای کسب تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کننده را رعایت کند. 
مراسم اهدای تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کننده به شرکت کشت 
و صنعت روژین تاک با حضور دکتر تابش؛معاون وزیر و رییس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،دکتر باباخانی؛سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری کرمانشاه،مهندس دارابی؛رییس سازمان صمت استان 
کرمانشاه و جمعی از مدیران ارشد استان در سالن جلسات شرکت روژین تاک 

برگزار شد

حضور پررنگ محصوالت پگاه 
در اقلیم کردستان عراق

افتخار دیگری برای کشت و صنعت روژین 
تاک/کسب تندیس طالیی حمایت از مصرف 
کنندگان از سوی سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان
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ـــواع  ـــی ان ـــده ایران ـــن صادرکنن ـــر بزرگتری ـــال حاض ـــاکارون در ح ـــرکت زرم ش
ـــار  ـــور را در اختی ـــی کش ـــت ماکارون ـــت صنع ـــه نخس ـــت و رتب ـــی اس ماکارون
ـــی و پاســـتا  ـــواع ماکارون ـــده ان ـــوان نخســـتین تولیدکنن ـــه عن دارد و توانســـت ب
ـــدات  ـــت تولی ـــاء کیفی ـــی را در ارتق ـــش مهم ـــور نق ـــمولینا در کش ـــا آرد ِس ب

ـــد.  ـــا کن ـــی ایف داخل
ـــر  ـــالوه ب ـــاکارون ع ـــرکت زرم ـــذا، ش ـــت غ ـــی و صنع ـــزارش کارآفرین ـــه گ ب
تولیـــد انـــواع ماکارونـــی و پاســـتا، در کنـــار تولیـــد محصـــوالت خـــود، تاســـیس 
ـــر  ـــده ب ـــرار داد. شـــیرین کنن ـــز در دســـتور کار ق ـــه کانفکشـــنری را نی مجموع
ـــیرین  ـــن ش ـــوالت نوی ـــه محص ـــز از جمل ـــوز و گلوک ـــامل فروکت ـــه ذرت ش پای
ـــگاه  ـــه پاالیش ـــاج ب ـــد آن احتی ـــه تولی ـــت ک ـــی اس ـــع غذای ـــده در صنای کنن

ـــه روز دارد. ـــوژی ب ـــه تکنول ـــی ب های
ـــاکارون،  ـــرکت زر م ـــه راه ش ـــه و نقش ـــورت گرفت ـــذاری ص ـــاس هدفگ ـــر اس ب
پـــس از پایـــدار شـــدن تولیـــد و توســـعه فعالیـــت هـــا و زیرســـاخت هـــا، مدیـــران 
ـــد و ورود  ـــرار دادن ـــود ق ـــتور کار خ ـــوالت را در دس ـــادرات محص ـــه، ص مجموع
ـــد  ـــده ش ـــرکت گنجان ـــداز ش ـــم ان ـــزو چش ـــدف ج ـــای ه ـــه بازاره ـــه ب آگاهان
ـــر  ـــاف پذی ـــا و انعط ـــن پوی ـــره تأمی ـــک زنجی ـــاد ی ـــزی و ایج ـــه ری ـــا برنام ـــا ب ت

ـــد. ـــی کنن ـــش آفرین ـــی نق ـــای خارج ـــد در بازاره بتوانن
 

در حـــال حاضـــر بـــا اقدامـــات و هدفگـــذاری صـــورت گرفتـــه، محصـــول 
ـــه صـــورت مســـتقیم و  ـــه بیـــش از ۸۰ کشـــور دنیـــا ب پاســـتای ایـــن شـــرکت ب

ـــود. ـــی ش ـــادر م ـــتقیم ص غیرمس
ـــت  ـــاکارون دس ـــه زر م ـــده، مجموع ـــب ش ـــت کس ـــن موفقی ـــم ای ـــی رغ عل
از تـــالش برنداشـــته و بـــرای توســـعه بازارهـــای هـــدف صادراتـــی خـــود و 
ـــای  ـــتر از بازاره ـــهم بیش ـــت آوردن س ـــه دس ـــادرات و ب ـــم ص ـــش حج افزای

ـــز در دســـتور  ـــای دیگـــری را نی ـــوآوری ه ـــات و ن ـــی اقدام جهان
کار قـــرار داد.

ـــهم  ـــش س ـــرای افزای ـــرکت ب ـــن ش ـــه ای ـــی ک ـــه اقدامات از جمل
ـــه  ـــوان ب ـــی ت ـــه را م ـــر گرفت ـــی در نظ ـــای جهان ـــود از بازاره خ
اســـتفاده از ابزارهـــای و راه هـــای نویـــن بـــرای افزایـــش صـــادرات 

ـــرد. ـــام ب ن
ـــه  ـــورد توج ـــپار م ـــره ای اس ـــای زنجی ـــگاه ه ـــت فروش ـــتا ظرفی ـــن راس در ای
ـــی و  ـــرای معرف ـــیل ب ـــن پتانس ـــا از ای ـــت ت ـــرار گرف ـــاکارون ق ـــران زرم مدی
ـــن  ـــدد، گســـتردگی و همچنی ـــه تع ـــه ب ـــا توج ـــرکت ب ـــروش محصـــوالت ش ف

ـــد. ـــره ببرن ـــره ای به ـــای زنجی ـــگاه ه ـــعب فروش ـــاد ش ـــات زی مراجع
ـــوان  ـــی ت ـــت، م ـــورت گرف ـــن ص ـــن بی ـــه در ای ـــی ک ـــات خوب ـــه اقدام از جمل
ـــره ای  ـــای زنجی ـــگاه ه ـــه فروش ـــا مجموع ـــکاری ب ـــه هم ـــاد تفاهمنام ـــه انعق ب

ـــرد. ـــاره ک ـــپار” اش “اس
ـــی  ـــرده فروش ـــت خ ـــی در صنع ـــن الملل ـــرکت بی ـــک ش ـــپار” ی ـــرکت ” اس ش
ـــا ۱3 هـــزار و ۸۰۰ شـــعبه در حـــال فعالیـــت  ـــا ب اســـت کـــه در 4۸ کشـــور دنی
ـــاز  ـــران آغ ـــپار ای ـــام اس ـــا ن ـــران ب ـــد در ای ـــن برن ـــعب ای ـــی ش ـــه تازگ ـــت ب اس

ـــت . ـــرده اس ـــه کار ک ب
ـــف  ـــورهای مختل ـــی در کش ـــن الملل ـــد بی ـــن برن ـــت ای ـــه فعالی ـــه ب ـــا توج ب
جهـــان و گســـتردگی فعالیـــت، شـــعب و مشـــتریان فـــراوان آن، گـــروه صنعتـــی 
ـــا  ـــا شناســـایی ایـــن ظرفیـــت اقـــدام بـــه همـــکاری ب پژوهشـــی زر بـــه خوبـــی ب
ـــد  ـــن برن ـــوذ ای ـــب نف ـــتفاده از ضری ـــا اس ـــا ب ـــرده ت ـــگاهی ک ـــد فروش ـــن برن ای

ـــد. ـــش ده ـــی را افزای ـــای جهان ـــود از بازاره ـــهم خ ـــد س ـــی، بتوان جهان
ـــپار”  ـــره ای”اس ـــای زنجی ـــگاه ه ـــاکارون در فروش ـــوالت زرم ـــه محص ـــا عرض ب
کـــه در بســـیاری از کشـــورهای دنیـــا فعـــال اســـت ضمـــن معرفـــی محصـــوالت، 
ـــری  ـــد ام ـــی ده ـــش م ـــی افزای ـــورت مویرگ ـــه ص ـــز ب ـــود را نی ـــادرات خ ص
ـــتغالزایی  ـــد و اش ـــش تولی ـــب افزای ـــادرات موج ـــش ص ـــر افزای ـــالوه ب ـــه ع ک
ـــتفاده از  ـــا اس ـــکاری ب ـــن هم ـــوازات ای ـــه م ـــد و ب ـــد ش ـــز خواه ـــور نی در کش
ـــز  ـــی نی ـــای جهان ـــایر برنده ـــا س ـــکاری ب ـــده از آن در هم ـــب ش ـــارب کس تج

ـــرد. ـــره بب ـــادرات به ـــش ص ـــرای افزای ب

زرماکارون و فروشگاه زنجیره ای اسپارایران 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند
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تندیـــس ملـــی رعایـــت حقـــوق مصرف کننـــدگان بـــه صنایـــع 
ـــد. ـــدا ش ـــژن اه ـــی بی غذای

ـــت،  ـــن موفقی ـــی ای ـــذا، در پ ـــت غ ـــی و صنع ـــزارش کارآفرین ـــه گ ب
حســـین مصطفـــی زاده، رئیـــس هیئـــت مدیـــره گـــروه صنایـــع 
غذایـــی بیـــژن در صفحـــه اینســـتاگرامی خـــود نوشـــت: وقتـــی 
ـــس  ـــه تندی ـــن هدی ـــا ارزش تری ـــد، ب ـــم باش ـــتری مه ـــت مش رضای

رضایتمنـــدی مشـــتری اســـت.
ـــوق  ـــت از حق ـــس حمای ـــب تندی ـــه کس ـــق ب ـــژن موف ـــی بی ـــع غذای صنای

ـــد. ـــدگان ش ـــرف کنن مص
ـــا  ـــردد، ام ـــی گ ـــال ۱34۸ بازم ـــه س ـــژن ب ـــی بی ـــوالت غذای ـــت محص قدم
ـــن  ـــود را از زیرزمی ـــن )-۱3۱5( کار خ ـــژن مهاجری ـــدس بی ـــش از آن مهن پی
ـــرای  ـــی ب ـــد وقت ـــود می گوی ـــه خ ـــان ک ـــود. آنچن ـــرده ب ـــاز ک ـــزل اش آغ من
ـــه  ـــه در زمین ـــی ک ـــا اطالعات ـــود، ب ـــه ب ـــکا رفت ـــه آمری ـــی ب ـــالت عال تحصی
ـــن  ـــد ای ـــال ۱34۸ تولی ـــود، در س ـــه ب ـــل یافت ـــگام تحصی ـــفید هن ـــس س س
ـــرا  ـــه اج ـــه مرحل ـــد ب ـــه دیامون ـــدازی کارخان ـــا راه ان ـــور، ب ـــنی را در کش چاش
ـــن  ـــن در زیرزمی ـــن روغ ـــک کارت ـــک همـــزن و ی ـــا ی ـــدا ب گذاشـــت. کار در ابت
ـــه  ـــز ب ـــس مایون ـــران س ـــه در ای ـــتین مرتب ـــرای نخس ـــد و ب ـــروع ش ـــزل ش من

ـــد. ـــازار آم ب
آن روزهـــا وقتـــی یکـــی از رســـتوران های معـــروف تهـــران 2 کارتـــن 
ـــی زد.  ـــوج م ـــودش م ـــا در وج ـــادی مدت ه ـــود، ش ـــفارش داده ب ـــز س مایون
ــه  ــری در منطقـ ــه کارگاه کوچـــک 3۰متـ ــن بـ ــی، زیرزمیـ پـــس از مدتـ
یوســـف آبـــاد تبدیـــل شـــد و ایـــن آغـــاز یـــک حرکـــت بـــزرگ بـــود. 
مهم تریـــن ویژگی هـــای بیـــژن، نـــگاه بـــه آینـــده و پشـــتکار بـــود تـــا 

بتوانـــد ایـــن کار کوچـــک را بـــه صنعتـــی بـــزرگ تبدیـــل کنـــد.
ـــدند و  ـــنا ش ـــز آش ـــس مایون ـــا س ـــردم ب ـــت و م ـــر نشس ـــه ثم ـــا ب تالش ه
ـــه  ـــد. توج ـــد گردی ـــس دیامون ـــروش س ـــش ف ـــبب افزای ـــوع س ـــن موض همی
ـــر روز  ـــد ه ـــس دیامون ـــد و س ـــتر می ش ـــه روز بیش ـــز روز ب ـــه مایون ـــوم ب عم

شـــناخته تر و محبوب تـــر می شـــد.
ـــوآوری  ـــرد و ن ـــظ ک ـــت را حف ـــواره کیفی ـــد هم ـــه بای ـــود ک ـــد ب ـــژن معتق بی
را ســـرلوحه کار قـــرار داد. بـــر اســـاس همیـــن تفکـــر ســـس کچـــاپ در 

ـــید و  ـــردم رس ـــت م ـــه دس ـــال ۱34۹ ب ـــرکت در س ـــن ش ـــط ای ـــران توس ای
ـــه  ـــزا روان ـــر پیت ـــد شـــد و ســـپس پنی ـــد ســـس اســـپاگتی تولی ـــک ســـال بع ی
ـــی  ـــز، ســـس کچـــاپ، ســـس ماکارون ـــب ســـس مایون ـــن ترتی ـــازار شـــد. بدی ب
ـــد  ـــران تولی ـــژن« در ای ـــط »بی ـــه توس ـــتین مرتب ـــرای نخس ـــزا ب ـــر پیت و پنی

ـــت. ـــده اس ـــه ش و ارائ
بیـــژن نخســـتین شـــرکتی بـــود کـــه از ظـــرف شیشـــه ای بـــه جـــای 
ـــرد.  ـــتفاده ک ـــال ۱35۶ اس ـــور در س ـــار ش ـــه خی ـــرای عرض ـــزی ب ـــی فل قوط
ــه  ــداری و موسسـ ــدید وزارت بهـ ــا مخالفـــت شـ ــدا بـ ــد در ابتـ ــر چنـ هـ
ـــی  ـــه فرنگ ـــه رب گوج ـــتین مرتب ـــرای نخس ـــا ب ـــود، ام ـــه ب ـــتاندارد مواج اس

ـــد. ـــه ش ـــه بـــازار عرض ـــه ای ب ـــز در ســـال ۱35۸ بـــا ظـــرف شیش نی
ـــی زاده  ـــین مصطف ـــده حس ـــر عه ـــدی ب ـــد تولی ـــن واح ـــد ای ـــت جدی مدیری
ـــت  ـــا مدیری ـــژن ب ـــروش بی ـــازمان ف ـــال ۱3۹3 س ـــن از س ـــم چنی ـــت و ه اس

ـــت. ـــده اس ـــدازی ش ـــاری، راه ان ـــس اله ی نرگ
ـــر  ـــا توســـعه کارآفرینـــی و نیـــز تکیـــه ب »بیـــژن« در ایـــن دوره ســـعی دارد ب
ـــر  ـــزا و اثرگذارت ـــهمی بس ـــد س ـــای دور، بتوان ـــه افق ه ـــگاه ب ـــش روز و ن دان

ـــد. ـــته باش ـــه داش ـــه جامع ـــالمت و تغذی ـــطح س ـــای س ـــته، در ارتق از گذش
ـــود را  ـــه راه خ ـــرده بلک ـــدگار ک ـــا مان ـــه تنه ـــژن« را ن ـــام »بی ـــه ن ـــه ک آنچ
ـــازه  ـــوالت ت ـــه محص ـــت و عرض ـــات در کیفی ـــود، ثب ـــا گش ـــوی مرزه در فراس

ـــت. ـــی اس ـــتانداردهای فرامل ـــت اس ـــه و رعای ـــواد اولی ـــن م از بهتری
امـــروز نـــام »بیـــژن« بـــرای مصـــرف کننـــدگان آرامـــش خاطـــر بـــه 
همـــراه دارد و خوشـــنامی آن دســـترنج بیـــش از پنجـــاه ســـال تـــالش 

مســـتمر اســـت.

صنایع غذایی بیژن تندیس حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان را دریافت کرد
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عباس تابش، معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، ضمن اهدای تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، از خط تولید 

کارخانه روغن مارگارین بازدید کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط عمومی مارگارین، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور، از سال ۹۷ برای اهدای نشان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان مدل متفاوتی را در کشور انتخاب کرده است. به صورتی که در این 
سنوات هیچ پولی از هیچ شرکتی برای برگزاری مراسمات دریافت نمی شود. چرا که 
بعضا گفته می شد اهدای این تندیس در مراسمات و همایش ها در قبال پول هست و 
هر بنگاه اقتصادی که پول پرداخت کند، این تندیس را در همایش ها دریافت می کند. 
اما حدود 3 سالی می شود که برگزاری این مراسمات منتفی شده و این سازمان براساس 

اعتبارات داخلی این کار را انجام می دهد.
کارخانه روغن مارگارین تاکنون 2 گواهینامه  رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت 
کرده است و دریافت تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان اولین تندیس دریافتی 

این کارخانه است.
 

عباس تابش معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان کشور درخصوص اهمیت اهدای تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان 
به بنگاه های اقتصادی و چرایی اهدای این تندیس به کارخانه مارگارین گفت: ما در 
سنوات گذشته همایشی را برگزار می کردیم و مدیرعامالن شرکت ها را با حضور مقامات 
کشوری دعوت می کردیم. وقتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ما را از برگزاری همایش بر 
حذر کرد، به این فکر افتادیم که این مناسبت را که اسفند هرسال برگزار می شد به 
چه صورت برگزار کنیم. نهایتا با شورای سیاست گذاری طرح اهدای تندیس را بررسی 
کردیم و قرار بر این شد که ما حضورا به بنگاه های اقتصادی برویم و تندیس ها را حضوری 
اهدا کنیم. امروز نیز مفتخر بودیم تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان را به 
کارخانه مارگارین به عنوان یکی از تامین کننده های کاالهای اساسی کشور تقدیم کنیم.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است؛ وقتی یک بنگاه 
اقتصادی حائز شرایط تندیس می شود، به این معنی است که تمام ابواب جمعی این 
بنگاه تالش کردند تا در جهت ایفای حقوق مصرف کننده کمک بکنند. پس خوب است 
که ما حضورا به بنگاه های اقتصادی برویم. چرا که می توانیم به کارگران زحمت کش 

این بنگاه ها خدا قوت بگوییم. در همین راستا ما امروز در خدمت کارخانه روغن 
مارگارین بودیم و این تندیس را به آن ها تقدیم کردیم.

مصرف کننده از بنگاهی که حقوقش را رعایت کرده، حمایت کند
معاون وزیر صمت در بخش دیگری از این گفت وگو به حقوق مصرف کنندگان 
اشاره کرد و گفت: این فلسفه که “بنگاهی مهم تر هست که خط تولید بزرگتری 
داشته باشد” منتفی خواهد شد. امروز بنگاهی مورد پذیرش هست که سلیقه 
مصرف کننده را تامین کرده باشد و بتواند براساس رضایت مصرف کننده کاالی 
خود را تولید کند. لذا بنگاه های مهم، امروز به دنبال وسعت نیستند بلکه به دنبال 
تامین سالیق مشتری هستند و کارخانه مارگارین نیز اهمیت این موضوع را درک 

کرده و به آن پرداخته است.
ما وقتی تندیسی را به یک بنگاه می دهیم به لحاظ شاخص های مختلف آن را 
بررسی می کنیم. این بنگاه نباید حقوق مصرف کننده ای را ضایع کرده باشد. 
این بنگاه نباید کاالی غیراستاندارد به مصرف کننده داده باشد. این بنگاه نباید 
استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکرده باشد. وقتی یک بنگاه اقتصادی به طور 
منظم حقوق مصرف کننده را رعایت کرده، مصرف کننده نیز وظیفه دارد از کاالی این 
بنگاه اقتصادی استفاده کند. با این کار می توان بنگاه های اقتصادی را بزرگتر کرد و به 

افزایش درآمد و توسعه آن ها کمک کرد.
بزرگتر شدن این بنگاه ها به نفع مصرف کنندگان است. امیدوارم به طرف بزرگ کردن 
جیب بنگاهی برویم که برای ما احترام قائل است. ما نباید از بنگاهی که سرمایه اش 
زیاد می شود و به کارگرانش رسیدگی می کند بترسیم. بلکه باید به آن ها کمک کنیم.

به گفته تابش، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تندیس رعایت از 
حقوق مصرف کنندگان را بعد از ۱۰ سال متوالی به یک بنگاه اقتصادی نخواهند داد 
بلکه یک لوح بلورین به آن ها داده می شود و بنگاه فوق به عنوان عضو با حق رای شورای 
سیاست گذاری اعطای تندیس خواهد بود. این عضویت تا زمانی که شرایط طالیی این 

بنگاه نقض نشده باشد، ادامه دارد.
تابش درخصوص تاثیر تحریم ها بر افزایش قیمت روغن گفت: در هر صورت تحریم 
هزینه تمام شده کاالهای ما را افزایش داده است. یکی از بحث های که ما در تحریم داریم 
این است که می گوییم ما استقالل خود را حفظ می کنیم. شرایط را می پذیریم و زیر بار 
زور نمی رویم. چرا که می خواهیم »ایران« شویم و در دنیا اسم ما کشور استکبارستیز 
باشد. شما در انتخابات امسال دیدید تمام هزینه هایی که برای عدم حضور مردم و 

تحریم انتخابات داشتند، بی نتیجه ماند.
این نشان می دهد که مردم اصل و سالمت نظام را می خواهند. قاعدتا برای این موضوع 
هزینه هم می دهند. ثمره این تحریم ها را می توان در واکسن کرونا دید. همین امریکایی 
که تا دیروز ما را تحریم کرده بود به محض اینکه شنید واکسن ما عملیاتی شده گفت 
تحریم ها برداشته می شود. ما باید تالش کنیم با بهینه کردن مصرف و بهینه کردن 

تولید تحریم ها را به دیده فرصت ببینیم و روی پای خود بایستیم.
مارگارین اولین شرکت تولید کننده روغن گیاهی در ایران است که با برندهای 
خروس، آفتاب و آفتاب طالیی  در بین مردم شناخته شده است. این شرکت که در دی 
ماه سال ۱332 با ظرفیت تولید ۸ تن روغن گیاهی در روز پا به عرصه صنعت گذاشت، 
اکنون با توانسته است با ظرفیت تولیدی هزار تن در روز، میهمان بسیاری ازخانواده ها 

و صنایع مختلف کشور باشد.

اهدای تندیس ملی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان به مارگارین
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جلســـه مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه انجمـــن 
ـــزار  ـــران برگ ـــتی ای ـــای گوش ـــرآورده ه ـــع ف صنای
ـــرای ســـه ســـال  ـــره ب شـــد و اعضـــای هیئـــت مدی

مشـــخص شـــدند.
ـــذا، جلســـه  ـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غ ب
ــن  ــالیانه انجمـ ــادی سـ ــی عـ ــع عمومـ مجمـ
ــران ۱۰  ــتی ایـ ــای گوشـ ــرآورده هـ ــع فـ صنایـ

تیرمـــاه ۱۴۰۰ برگـــزار گردیـــد.
بدیـــن ترتیـــب آقایـــان جمـــال حســـین زاده، 
محســـن گل افشـــانی، رمضـــان فالحتـــی، 

ـــی  ـــم اوج ـــد کاظ ـــژاد، محم ـــان ن ـــان مرادی احس
بـــه ترتیـــب حائـــز اکثریـــت آرا و بـــه عنـــوان 
اعضـــا هیئـــت مدیـــره بـــرای مـــدت ۳ ســـال 

انتخـــاب شـــدند.
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، در ایـــن انتخابـــات 
ـــو  ـــرکتهای عض ـــدگان ش ـــر از نماین ـــداد ۱۰ نف تع
ـــره  ـــت مدی ـــت در هیی ـــد عضوی انجمـــن، کاندی
ــدی  ــاس محمـ ــای عبـ ــن آقـ ــد. همچنیـ بودنـ
ـــی  ـــازرس اصل ـــوان ب ـــه عن ـــرای یکســـال ب فخـــار ب

ـــد. ـــاب ش ـــن انتخ انجم

توسعه  وبینار  در  گفت:  مسئول  مقام  یک 
همکاری های تجاری و صنعت حالل بین ایران 
در  همکاری  سند  امضای  پیشنهاد  فیلیپین،  و 
بین  نشان حالل  و  استاندارد  متقابل  شناسایی 

ایران و فیلیپین مطرح شد.
از  نقل  به  غذا  صنعت  و  کارآفرینی  گزارش  به 
سازمان توسعه تجارت ایران، سیدرضا سیدآقازاده 
تجاری  همکاری های  توسعه  وبینار  برگزاری  از 
و صنعت حالل بین ایران و فیلیپین خبر داد و 
اظهار داشت: در این نشست پیشنهاد امضای سند 
همکاری در شناسایی متقابل استاندارد و نشان 

حالل بین ایران و فیلیپین مطرح شد.
مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه 
تجارت ایران ادامه داد: در این گفتگوی مجازی که 
با موضوع صنعت حالل و همکاریهای تجاری که 
برای نخستین بار بین دو کشور برگزار شد، طرفین 
به تشریح و تبیین مقررات و آئین نامه های مرتبط 
با صنعت حالل و راه های تقویت مناسبات تجاری 

بین دو کشور پرداختند.

دو  بین  بازرگانی  موافقت نامه  وجود  افزود:  وی 
کشور از سال ۱۹۹۶ زمینه تسهیل تجارت بین 
موقعیت  به  توجه  با  و  فراهم کرده  را  دو طرف 
 ASEAN فیلیپین در اتحادیه جنوب شرق آسیا
و مشارکت آن کشور در بازار RCEP و از سوی 
دیگر رابطه مکمل اقتصاد ایران و فیلیپین، انتظار 
می رود همکاری دو کشور بتواند در بازارهای ثالث 

نیز تعریف شود.
مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه 
تجارت  توسعه  سازمان  داد:  ادامه  ایران  تجارت 
ایران به منظور بسترسازی ارتباط تجار دو کشور 
پیشنهاد کرد سند همکاری های تجاری بین این 
 DTI سازمان با سازمان متناظر آن در فیلیپین
در  همکاری  سند  امضای  همچنین  شود.  امضا 
بین  نشان حالل  و  استاندارد  متقابل  شناسایی 
دو کشور از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در 

جلسه بود.
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اضافــه  وی 
ویدئوکنفرانــس اولیــن تمــاس دو طــرف در نوع 
خــود بــود، مقرر شــد ایــن گفتگوهــا ادامــه یابد 
و مــوارد توافــق شــده در جلســه بــرای مذاکــره 
بیشــتر و تهیه اســناد الزم، از کانــال دیپلماتیک 

پیگیــری شــود.

الزم به ذکر است، این وبینار با پیگیری سفارت 
همکاری  و  مانیل  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  استاندارد،  ملی  سازمان 
معادن و کشاورزی ایران و سازمان توسعه تجارت 
ایران و همچنین دپارتمان توسعه تجارت و مرکز 
حالل فیلیپین، وبینار توسعه همکاری های تجاری 
و صنعت حالل بین ایران و فیلیپین برگزار شد. 
در این نشست از طرف جمهوری اسالمی ایران 
علیرضا توتونچیان، سفیر جمهوری اسالمی ایران 
کیفیت  ارزیابی  معاون  بیات،  مسلم  مانیل،  در 
حسین  محمد  ایران،  استاندارد  ملی  سازمان 
شجاعی، مشاور ارشد علمی رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران و سیدرضا سیدآقازاده، مدیرکل 
دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران 
و از طرف فیلیپین معاون وزیر صنعت و تجارت و 

رئیس مرکز حالل این کشور حضور داشتند.
گفتنی اسـت، فیلیپیـن با بیـش از ۱۰۶ میلیون 
نفـر جمعیـت و بیش از ۴۰۰ میلیـارد دالر تولید 
ناخالـص داخلـی، یکـی از اقتصادهایی اسـت که 
رشـد قابـل توجهـی در سـال های اخیـر داشـته 
و تحلیـل سـاختار تجـارت خارجـی آن نشـان 
دهنـده ظرفیت قابـل توجهی در تحقق توسـعه 

تجـارت متقابـل بین ایـران و فیلیپین اسـت.

توسعه همکاری های ایران و فیلیپین
 در صنعت حالل

انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران هیئت مدیره خود را شناخت
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برندهایی که بدون تبلیغات انبوه، جایگاه ویژه ای در 
دل مخاطب دارند برای ورود به تبلیغات با چالش 
بزرگی همراه هستند که مبادا فعالیتهای تبلیغاتی 
شان به سرمایه دیرینشان لطمه وارد کند و تغییر 
مسیرهای ناگهانی در کانسپتهای برندیشان مخاطب 

را دچار سردرگمی کند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، اتفاقی که برای 
برخی از برندهای بزرگمان افتاده و توجه به اهداف 
کوتاه مدت فروش رو اولویت کاری خود قرار داده اند 
و با بمب باران جوایز مخاطب را دعوت به یک التاری 
می کنند و نه دعوت به برند و محصولشان. سحرخیز 
این برند ریشه دار پس از سالها تبلیغات جسته و 
گریخته حاال به نظر می رسد که با عزم جزم برای 

تبلیغات پا به میدان گذاشته است.
خوشبختانه به دور از هیاهوهای تبلیغاتی برندهای 
بزرگ در تبلیغات که به جلوه گری های دور از ذهن 
مخاطب می پردازند و گاهی یک محصول ساده را بی 
خود و بی جهت برای مخاطب رویایی جلوه می دهند 
سراغ یک مفهوم انسانی باور پذیر رفته است. “ یک 

خانواده هستیم” . 
کانسپتی که مشتری و مصرف کننده نهایی، واسطه 

و نیروهای داخلی شرکت همگی خود را به خوبی در 
آن پیدا می کند. اما سحرخیز از همین ابتدا تکلیف 
خود را با اتصال به زعفران مشخص کرده و خود را 
تولیدکننده خانواده ای از محصوالت معرفی کرده 
باید سحرخیز را نه صرفا  با این محتوای جدید  و 
تولیدکننده زعفران، که باید تولید کننده طیف وسیع 

تری از مواد غذایی بدانیم.
خانواده عنصر اصلی پیام سحرخیز است.

و  توجه  است  بکر  تبلیغات سحرخیز  در  آنچه که 
اهتمام این برند به تمام الیه های زنجیره ارزش است. 
سحرخیز بدون طفره رفتن، موضع اش را مشخص 
می کند و در وهلۀ اول خود را به عنوان یک برند 
خانوادگی معرفی و سپس مخاطبان را ِذیل مفهوم 

خانواده جمع می کند.
در آگهی های سحرخیز که حقیقتا رنگ و رویی 
پرسنل،  کشاورزان،  گروه  چهار  داره  گونه  کمپین 
واسطه ها )مشتریان( و مصرف کنندگان به صورت 
متوازن مورد هدف قرار گرفته و این نشان از مسیر 
سایر  به  نسبت  تبلیغات  در  سحرخیز  متفاوت 
تولیدکنندگان مواد غذایی دارد. مسیری که نشان 
می دهد برنامه ریز کمپین از سرمایه هایی که سالها 

سحرخیز برای کسب آن تالش کرده، درک درستی 
دارد.

اگر از نوسان کمی که در ساخت آگهی های تلویزیونی 
وجود دارد بگذریم باید بگویم که آگهی تلویزیونی این 
برند که به خوبی اصالت را به مخاطب منتقل می کند 
با تکیه بر ریشه های فرهنگ ایرانی توانسته تصویری 
متمایز از این برند را در ذهن مخاطب بنشاند. هر 
بیشتری می  دقت  اگر  به جزییات  توجه  در  چند 
شد )از جمله دوبله نه چندان دلچسب آگهی مرد 
فروشنده ادویه جات( حاصل کار حتما مثل آگهی 
ویژه “پرسنل” و “آگهی مزرعه زعفران” یک دست 

تر از آب در می آمد.
آنچــه کــه از تبلیغــات ســحرخیز مــی بینیــم یــک 
تفکــر واحــد، تاثیرگــذار و باورپذیــر اســت. ســخت 
اســت کــه از همیــن ابتــدا ســراغ جوایــز و فــروش 
نرفــت. امــا برندهایــی کــه ایــن گونــه گام بــر مــی 
دارنــد زمینــه را بــرای اقدامــات بعــدی آمــاده مــی 
کننــد و بــه خوبــی بــازار را تصاحــب خواهنــد کرد. 
ــر مــی دارد و  ســحرخیز در مســیر درســتی گام ب
ــات  ــاهد اقدام ــز ش ــه نی ــه در ادام ــم ک امیدواری

خوبــی از ایــن برنــد اصیــل باشــیم.

سحرخیز 
و کامروایی در تبلیغات
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ــی  ــن نبات ــع روغ ــی صنای ــن صنف ــر انجم دبی
ایــران گفــت: در ســه مــاه نخســت امســال بیــش 
از ۶۰۰ هــزار تــن روغــن در کشــور تولیــد و 

ــد. ــع ش توزی
 بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا بــه نقل 
ــر  ــران، امی ــی ای ــن نبات ــع روغ ــن صنای از انجم
ــی  ــن نبات ــن روغ ــر انجم ــک دبی ــنگ بیرش هوش
ــور  ــه ط ــال ب ــت امس ــاه نخس ــه م ــت: در س گف
ــواع  ــن ان ــه بیــش از ۲۰۰ هــزار ت ــن ماهان میانگی
ــده  ــع ش ــد و توزی ــور تولی ــی در کش ــن نبات روغ
ــه  ــق برنام ــه طب ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، ای اس
تکلیفــی وزارت صمــت تولیــد روغــن نباتــی بایــد 

ــد. ــن باش ــزار ت ــه ۱۸۰ ه ماهان
او افــزود: بــازار روغــن نباتــی پــس از چنــد مــاه 
ــت  ــیده اســت و صنع ــش رس ــه آرام ــش ب ــر تن پ
روغــن نباتــی آمادگــی دارد تــا تمامی نیاز کشــور 
ــه طــور  ــوار و صنــف و صنعــت را ب در بخــش خان

کامــل برطــرف کنــد.
ــی  ــن نبات ــع روغ ــی صنای ــن صنف ــر انجم دبی
ایــران بــا تاکیــد بــر نقــش تعامــل ســازنده دولــت 
ــن  ــازار روغ ــم ب ــرای تنظی ــی ب ــش خصوص و بخ
ــی  ــر همراه ــای اخی ــی ماه ه ــت: ط ــی گف نبات
و هماهنگــی مناســبی میــان وزارت صمــت و 
دبیرخانــه ســتاد تنظیــم بــازار بــا انجمــن روغــن 

ــن  ــه ای ــت و نتیج ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب نبات
همراهــی در کنــار عملکــرد مناســب شــرکت 
بازرگانــی دولتــی در تامیــن بــه موقــع روغــن خام 
کارخانجــات باعــث شــده تــا بــازار روغــن نباتــی 

ــرد. ــرار گی ــش ق ــا در آرام کام
بیرشــک تکمیــل ســامانه جامــع تجــارت و 
ــرای شــفاف ســازی تمامــی  بهــره گیــری از آن ب
ــا  ــم و راهگش ــع را مه ــد و توزی ــای تولی فرآینده
ــع  ــامانه جام ــدی از س ــت: بهره من ــت و گف دانس
ــد  ــش تولی ــر افزای ــاوه ب تجــارت باعــث شــده ع
و عرضــه روغــن نباتــی در کشــور تقاضــای کاذب 

ــود. ــت ش ــازار مدیری ب

در جلســه مشــترک ســندیکای صنایــع کنســرو 
ــد:  ــرح ش ــه مط ــی شیش ــن صنف ــا انجم ــران ب ای
ــت  ــد اولوی ــت شیشــه بای ــدگان صنع ــد کنن تولی
تأمیــن را بــه مصــرف کننــدگان صنعــت کنســرو 

ــد. ــاص دهن اختص
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا بــه نقــل 
ــرو  ــع کنس ــندیکای صنای ــی س ــط عموم از رواب
ایــران، در جلســه ای کــه بــا حضــور محمــد 
میررضــوی دبیــر ســندیکای صنایــع کنســرو 
ــی  ــن صنف ــر انجم ــی دبی ــین زجاج ــران، حس ای

ــی از صنعــت شیشــه ســازی  شیشــه و نمایندگان
ــد. ــزار گردی ــن برگ ــل آن انجم در مح

ــا  ــران ب ــرو ای ــع کنس ــندیکای صنای ــر س دبی
اشــاره بــه افزایــش قیمــت شیشــه گفــت: اولویت 
ــی باشــد  ــا مصــارف داخل ــد ب ــن شیشــه بای تأمی
و مــازاد آن صــادرات شــود، در صورتــی کــه 
ــش از  ــکالتی بی ــا مش ــی ب ــدگان داخل تولیدکنن
ایــن مواجــه گردنــد بــه ناچــار بایــد صــادرات آن 

ــردد. ــف گ ــط متوق ــادی ذیرب ــق مب از طری
ــر انجمــن صنفــی شیشــه اذعــان  زجاجــی دبی

ــدگان  ــرف کنن ــال مص ــت ح ــا رعای ــه ب ــرد ک ک
افزایــش قیمــت در ســال جــاری ۳۵ درصــد بوده 
ــن  ــتمزدها، باالرفت ــن دس ــی از باالرفت ــه ناش ک
ــره  ــل و غی ــه حم ــدیم، هزین ــات س ــت کربن قیم

ــد. ــی باش م
زجاجــی افــزود: در مــورد شیشــه هــای 
اختصاصــی و عمومــی بــا توجــه بــه نوســان 
ــن  ــت تعیی ــقف قیم ــوان س ــی ت ــت ارز نم قیم
ــق طرفیــن  ــا تواف ــز ب ــد مــدت دار نی کــرد و خری

ــرد. ــی گی ــورت م ص

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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وغن به آرامش رسید بازار ر
وغن نباتی از نیاز بازار سبقت گرفت تولید ر

تولید کنندگان صنعت شیشه باید اولویت تأمین را 
و اختصاص دهند به مصرف کنندگان صنعت کنسر



مدیران  گفت:  گوشتی  های  فرآورده  انجمن  دبیر 
شرکت های تولیدی جهت جلوگیری از توقف فعالیت 
و بیکاری کارکنان و از دست دادن بازار، ناچار به تامین 
مواد اولیه خود از سایر روش هایی که موجب التهاب 

بیشتر بازار می شود هستند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، جمال حسین 
زاده ظروفچی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد 
افزایش قیمت مرغ و تاثیر آن بر فرآورده های گوشتی 
گفت: تامین گوشت مرغ مورد نیاز صنعت فرآورده 
های گوشتی یکی از اصلی ترین مشکالت در چند ماه 
گذشته بوده است، صنعت در فرآورده های گوشتی 
ایران سالیانه 250هزار تن گوشت مرغ را به 400هزار 

تن فرآورده سوسیس و کالباس تبدیل می کنند.
این فعال صنعت فرآورده های گوشتی کشور افزود :از 
زمانی که بازار مرغ در کشور ملتهب شده است،شرکت 
های تولید کننده امکان تامین گوشت مرغ به قیمت 
مصوب را نداشته اند و حتی شرکت هایی که دارای 
زنجیره تولید مرغ هستند مجوز حمل گوشت مرغ 
از کشتارگاه به کارخانه تولید فرآورده های گوشتی 

را ندارند.
نظارتی  ساختارهای  ایجاد  داد:  ادامه  زاده  حسین 
جدید مثل قرارگاه مرغ و استفاده از سازمان های ناظر 
قبلی هم موجب پیچیده شدن فرآیند ساده تامین 

مواد از بازار شده است.
دبیر انجمن فرآورده های گوشتی ایران افزود: مدیران 
شرکت های تولیدی جهت جلوگیری از توقف فعالیت 
و بیکاری کارکنان و از دست دادن بازار، ناچار به تامین 

مواد اولیه خود از سایر روش هایی که موجب التهاب 
بیشتر بازار می شود هستند.

ایــن عضــو هیئت مدیــره انجمــن ادامــه داد: انجمن 
ــدت  ــن م ــتی در ای ــای گوش ــرآورده ه ــع ف صنای
ضمــن انعــکاس مشــکالت شــرکت هــا در تامیــن 
ــاورزی، وزارت  ــه وزارت جهادکش ــرغ ب ــت م گوش
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــارت، س ــدن و تج ــت، مع صنع
کاالی اساســی، شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور، 
درخواســت اختصــاص ســهمیه گوشــت مــرغ گــرم 
و منجمــد را ارائــه نمــوده اســت و تاکنــون پاســخی 

از ســوی آنــان دریافــت ننمــوده اســت.
ـــار درخواســـت مجـــوز واردات گوشـــت  ـــن ب و چندی
ـــوده  ـــتی نم ـــای گوش ـــرآورده ه ـــت ف ـــرای صنع ب
ـــده  ـــخ مان ـــی پاس ـــز ب ـــورد نی ـــن م ـــه ای ـــت ک اس

ـــت. اس

  عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید: دولت طوری در 
عرصه تولید و عرضه مرغ ورود کرده که دیگر برنامه 

ریزی برای تولیدکنندگان ممکن نیست.
غالمعلی فارغی اظهار کرد: بر اساس قانون، آنجا که 
وظیفه حاکمیتی دولت برای کمک به تولید مرغ مورد 
نیاز کشور است، حوزه تامین ارز نهاده های دامی است 
که در طول تمام ماه های گذشته نه تنها به درستی 
اجرایی نشده که خود به عاملی برای بی نظمی و 

تالطم قیمت ها منجر شده است.
وی با بیان اینکه سیاست گذاران حتی در رابطه با 

مسئولیت  نیز  می کنند  نهایی  خود  که  طرح هایی 
نمی پذیرند، توضیح داد: ما بارها گفته ایم که قیمت 
گذاری دستوری راه به جایی نمی برد و تنها به کاهش 
تولید و سرمایه گذاری منجر می شود اما دولت اصرار 
بر تداوم این موضوع دارد. با این حال در شرایطی 
که در کشور هر روز قیمت ها باال می روند، مسئوالن 
حاضر نیستند قیمت های دستوری را نیز تغییر دهند. 
در حوزه مرغ قیمت های شش و چهار ماهه گذشته 
ثابت مانده و در این شرایط توقع ثبات در تولید دارند.

عضو اتاق بازرگانی ایران تداوم قیمت گذاری دستوری 
را عاملی برای دو نرخی شدن قیمت ها در بازار مرغ 
برایش  که  رسما می گوید  مرغدار  و گفت:  دانست 
صرفه ندارد که مرغ را با قیمت مصوب بفروشد و از 
این رو محصول خود را به شکل غیر رسمی به بازار 
می رساند و همین موضوع مقدمه ای برای دور زدن 
نظارت ها چه در حوزه قیمت و چه در حوزه بهداشت 

می شود.
فارغی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست ها به 
کاهش تولید و افزایش دوباره قیمت مرغ منجر می شود 

نیز بیان کرد: براوردهای ما نشان می دهد که امسال 
جوجه ریزی طبق برنامه ادامه یافته و خوشبختانه در 
این عرصه کاهش نداشته ایم اما باید در نظر داشت که 
فشار بر تولیدکننده همچنان ادامه دارد و این موضوع 

می تواند برای آنها شرایط را بسیار سخت کند.
به گفته وی، جدای از فشاری که جوجه ریزی در 
فصل تابستان به دلیل گرمای هوا متحمل می شود، 
پیش بینی می شود که در حوزه جوجه ریزی و تولید 

کمبود حس نشده و نیاز کشور تولید شود.
بر اساس این گزارش، با وجود آنکه نهاده های طیور 
در فهرست کاالهای حمایتی دولت قرار دارند که ارز 
42۰۰ تومانی می گیرند اما در ماه های گذشته بسیاری 
از فعاالن این حوزه از کمبود نهاده ها یا افزایش قیمت 
آنها خبر دادند که منجر به افزایش چندباره قیمت 

مرغ در بازار شد.
مجلس تا شهریور ماه امسال عرضه ارز 42۰۰ تومانی 
را تایید کرده و باید دید با مستقر شدن دولت جدید 
آیا اجرای این سیاست ادامه می یابد یا دولت رئیسی 

طرحی جدید در این عرصه به اجرا در خواهد آورد.

دبیر انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران:
ایجـاد سـاختارهای نظارتـی جدیـد مثـل قـرارگاه مـرغ و 
استفاده از سازمان های ناظر قبلی موجب پیچیده شدن 
فرآینـد سـاده تامیـن مـواد اولیـه از بـازار شـده اسـت

آیا قیمت مرغ دوباره افزایش میابد؟
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مدیرکل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو گفت: استفاده از فراورده های جانبی غیر 
تقلبات حوزه صنایع  ترین  اصلی  از  مرغ،  خوراکی 

غذایی است.
و  کنترل  به  اشاره  با  عزیزی  محمدحسین  دکتر 
مدیریت ضایعات حاصل از مرغ، عنوان کرد: کنترل 
و مدیریت ضایعات حاصله هم در صنایع تولید گوشت 
های  فرآورده  انواع  تولیدی  های  واحد  در  و  مرغ 
گوشتی که مرغ به عنوان اصلی ترین ماده اولیه آن 
مورد استفاده قرار می گیرد و نظارت های بهداشتی 
و ردیابی مصارف این ضایعات یا فرآورده های جانبی 
غیر خوراکی، به عنوان عوامل اصلی بروز تقلبات در 
صنایع غذایی مربوطه، از لحاظ بهداشتی و هم از منظر 

اقتصادی بسیار مورد توجه است.

وی با اشاره به عوامل موثر در ایجاد ضایعات گوشت 
مرغ )سایر طیور( در تمامی مراحل تولید تا عرضه، 
شرایط  تولید ۲-  نامطلوب  شرایط  کرد: ۱-  اظهار 
نامساعد نگهداری ، سردخانه گذاری و کنترل دما 
و  از حمل  ناشی  اثرات  حین سردخانه گذاری ۳- 
نقل و سیستم سرمایشی نامساعد درحین جابجایی 
عدم   -۵ توزیع   و  عرضه  نامطلوب  شرایط   -۴
ساماندهی صحیح ضایعات و فراورده های جانبی مرغ 
در کارخانجات فراورد های گوشتی مربوطه ۶- عدم 
ساماندهی در خرده فروشی و مراکز فرآوری ، قصابیها 
و قطعه بندیها و شرایط نامناسب نگهداری ۷ - از 
مهمترین بخشهای ایجاد ضایعات این فرآورده مهم ، 
عدم مصرف صحیح مرغ توسط مصرف کنندگان نیز 

نقش مهمی در ارزیابی ها دارد.

مرغ بسته بندی بخرید
مدیرکل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 

غذا و دارو خاطرنشان کرد: کنترل و پایش ها در تمامی 
موارد مذکور از مهمترین راهکارهای کنترل و کاهش 
ضایعات این محصول بسیار مهم و استراتژی در کلیه 
زنجیره تولید تا عرضه و مصرف بوده که نظارت بر 
حس انجام این امر بر عهده ناظرین بهداشتی مربوطه 

است.
دکتـر عزیزی با اشـاره به اینکه عرضـه مرغ بصورت 
قطعـه بنـدی و درجـه بنـدی شـده از نظر سـازمان 
غـذا و دارو می توانـد بهتریـن روش عرضـه بـرای 
مصـارف خانوار باشـد که ضمن اعمـال کنترل های 
الزم بـه جهت سـامت محصـول، مـی تواند کنترل 
الزم روی ضایعات حاصله و مصرف بهینه و مناسـب 
آنها را نیز بدنبال داشـته باشـد، تصریح کـرد: درجه 
بنـدی مـرغ های قطعـه بندی شـده آمـاده مصرف 
نیـز می تواند به انتخاب مصـرف کننده کمک کرده 
و همچنیـن در نحـوه قیمـت گـذاری فـرآورد های 

مختلـف مـد نظر قـرار گیرد./

مجمـع عمومـی انجمـن صنایـع تولیدکننـدگان و 
صادرکننـدگان کنسـانتره و آبمیوه ایـران به منظور 

تعییـن اعضای هیـات مدیـره برگزار شـد.
در مجمع عمومی انجمن صنایع کنسـانتره و آبمیوه 
ایـران کـه بـا حضـور اکثریـت اعضـای ایـن انجمن 
برگـزار شـد، پـس از ارایـه گزارش هـای عملکـرد و 
مالـی انجمـن و تصویب آنهـا انتخابـات دوره جدید 

هیـأت مدیـره انجمـن نیز برگزار شـد.
بر اسـاس این گـزارش، دکتـر ولـی ااهلل داوود آبادی،  
دکترموسـی شـمس مولـوی مدیرعامـل شـرکت 
ناریـن نـوش کاشـمر، دکتـر غالمحسـین احمـدی 
مدیرعامـل شـرکت سـنوس،  مهندس ساسـان میار 

مدیرعامـل سـن ایچ،  دکتر محمدعلـی برهانی عضو 
هئیت مدیره شـرکت تکدانه، مهندس محمد افشـار 
مدیرعامل شـرکت شـهداب ارومیـه و مهندس دنیا 
پیما مدیرعامل شـرکت سـپیده بهار حایـز اکثریت 
آرا شـده و بـرای یـک دوره به عنـوان اعضـای اصلی 

هیـأت مدیـره انجمن برگزیده شـدند.
همچنیــن مهنــدس مهــرداد رشــتچیان مدیرعامل 
شــرکت پرشــین نــوش و مهنــدس هیبــدی 
اعضــای  به عنــوان  نیــز  وجیــن  مدیرعامــل 
علی البــدل هیــأت مدیــره و مهنــدس مهــرداد 
ــه  ــارونه ب ــل شــرکت س ــوی مدیرعام شــمس مول
عنــوان بــازرس اصلــی و مهنــدس ســجاد غالمــی 

مدیرعامــل کشــت وصنعــت گلدشــت ســبز مغــان 
ــدند. ــاب ش ــدل انتخ ــازرس علی الب ــوان ب ــه عن ب

بــر اســاس ایــن گــزارش، بالفاصلــه پــس از پایــان 
ــره  ــأت مدی ــد هی ــای جدی ــی اعض ــع عموم مجم
منتخــب تشــکیل جلســه دادنــد و دکتــر شــمس 
مولــوی را بــه عنــوان رییــس هیــأت مدیــره،  دکتــر 
ــس  ــب ریی ــوان نای ــدی را به عن ــین احم غالمحس
ــر  ــوان دبی ــه عن ــادی را ب ــی ا... داوودآب ــر ول و دکت

ــد. انجمــن برگزیدن
همچنین مهندس محمد افشـار به عنـوان خزانه دار 
و عضـو هیـأت مدیـره در ایـن دوره فعالیـت خواهد 

کرد.

کنترل ضایعات مرغ در زنجیره 
تولید تا مصرف محصوالت غذایی

هیات مدیره جدید
انجمن صنایع کنسانتره 

و آبمیوه برگزیده شد
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پدیدهای مثل حاج محمد حسن شمشیری ثابت 
کرد که کمک به وطن و مردم گرفتار وطن، مستلزم 
هیچ درجه از دانش یا منصب و مقام نیست. می 
توان بدون توان خواندن و نوشتن و با یک قهوه خانه 
کوچک در عرصت سیاست و جامعه، تاثیرات گذاشت 
که دهها نخبه علمی و حزب و گروه سیاسی قادر به 
آن درجه از اثر گذاری نباشند. می توان در زندگی 

انتخاب های درست کرد و روی آن ایستاد.
 درباره »کافه نادری« تهران به عنوان قدیمی ترین 
پاتوق روشنفکران ایرانی، احتماال زیاد شنیده اید اما 
بد نیست بدانیم که در اوایل دهه ۱۳۳۰ شمسی 
در منطقه سبزه میدان تهران، یک چلوکبابی وجود 
داشت که نماد جنبش ملی و مرکز ارتباط اصناف و 

نیروهای سیاسی وقت بود.
این چلوکبابی را محمدحسن شمشیری دایره کرده 
بود که یکی از قدیمی ترین رستورانهای شهر تهران 
به حساب می آید. کیفیت پخت غذاهایی آن به حدی 
بود که مشتریان ساعت ها در صف می ماندند تا نوبت 

ورود آنها به داخل رستوران و صرف غذا برسد.
البته غذا خوردن در رستورانی که عکس بزرگی از 
مصدق نخست وزیر محبوب بر دیوار آن نصب بود و 
دیدن مرد ملی گرا، میان سال، خوش رفتار، سبیلو، 
درشت هیکل و ثروتمندی که »قهرمان قرضه ملی« 
نام گرفته بود و مدام می گفت: » آرزو دارم که یک 
روز آزادی ملت ایران را ببینم و بمیرم!«. برای خیلی 

از جوانان اهل سیاست آن دوران، نوعی پز و تفاخر 
سیاسی هم  محسوب می شد.

 
ازشمشیرسازی تا کافه داری

نیاکان حاج محمد حسن شمشیری اصالتا اصفهانی 
و در کار ساخت شمشیر بودند که با تغییر شغل، 
به تهران آمده و به قهوه خانه داری مشغول شدند. 
پدر بزرگ او رئیس صنف قهوه داران دوره قاجاریه 
و از هواداران جنبش مشروطیت بود. محمدحسین 
در ایام کودکی و بعد از فوت پدر به عنوان شاگرد 
کرد  می  کار  آبادی  کریم  اسماعیل  نزدحاج  کافه 
که آدمی اهل سیاست بود و همین امر باعث شد 
تا محمدحسن که حتی سواد خواندن و نوشتن هم 

نداشت، عالقمند به سیاست شود.
شمشیری سپس قهوه خانه کوچکی اجاره کرد و 
اینکه در  تا  زندگی پرمشقتی را پشت سرگذاشت 
سال ۱۳۲۰ اقدام به تاسیس رستوران نسبتا بزرگی 
در ضلع جنوبی سبزه میدان کرد و بزودی کارش 
گرفت و تبدیل به یکی از معتمدین صنوف تهران 
شد. او حسب عالقه به سیاست، برخی روزها برای 
شنیدن نطق نمایندگان و اخبار سیاسی کشور به 
مجلس می رفت. در همین زمان بود که از سخنان 
و عقاید ملی دکتر محمد مصدق خوشش آمد و در 

سلک هواداران او در آمد.
بطوریکه  باالگرفت؛  مصدق  و  شمشیری  دوستی 

او رابط میان مصدق و اصناف تهران شد. با شروع 
را  تهران  بازار  نفت، شمشیری  ملی شدن  جنبش 
در حمایت از مصدق بسیج کرد. توقف فروش نفت 
ایران، دولت مصدق را در تنگنای مالی قرار داد و برای 
تامین هزینه های اداره مملکت، مجبور به فروش 
اوراق قرضه کرد، شمشیری در اقدامی جوانمردانه و 
وطن خواهانه ۳۰۰ هزار تومان از اوراق قرضه دولت 
را یکجا خرید و یک میلیون تومان هم در اختیار 
»بانک بیمه« قرار داد تا به افراد نیازمند و تحت فشار 

وام اعطا کند.
اسوه  و  بنام  نیکوران  از  یکی  شمشیری  حسن   
بود. فرزندی نداشت و  سخاوتمندان عصر خودش 
تمام ثروتی که با استکان شویی و ظرفشویی تهیه 
ایران و رفع  کرده بود را صرف آزادی و سربلندی 
حوائج مردم گرفتار کشور کرد. برای آزادی بسیاری از 
زندانیان سیاسی وقت، وثیقه ملکی فراهم کرد، هزینه 
تحصیل تعدادی از دانشجویان بی بضاعت را  تامین 
کرد، برای شخصیت های متوفی که ملی و سالم و 
خوشنام بودند با هزینه خودش مجلس ترحیم برگزار 
کرد و بنای یاد بود ساخت و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان 
بیمارستان  در  جدید  ساختمان  احداث  نیز صرف 

داستان سیاسی ترین رستوراِن ایرانی 
چلوكبابي شمشيري 
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نجمیه تهران کرد و در مجموع یک سوم دارایی اش 
را وقف امور خیریه کرد.

 
روزهای سخت بعد از کودتا

در سالهای بعد از کوتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این پیر 
خاطر  به  ایرانی،  کردار  نیک  و  دوست  وطن  مرد 
از مصدق، زیر فشارهای شدید سیاسی و  حمایت 
به  اوباش حکومتی  از  قرار گرفت. تعدادی  امنیتی 
خانه و چلوکبابی شمشیری هجوم بردند. شیشه ها 
را شکستند و تابلوی آنرا کندند تا نامی از شمشیری 

باقی نماند.
تمام تالش حکومت این بود تا احترام و شخصیت 
او را در هم بشکند و وادارش کند که علیه مصدق 
چیزی بگوید. شمشیری در عوض، آیت اهلل کاشانی و 
تمام کسانی که به مصدق پشت کرده بودند را مورد 
سرزنش قرار داد و در جریان دفاعیاتش در دادگاه 
گفت: »… من با تمام وجود، عاشق این مرِد بزرگ 
و وطن پرست و مردم دوست هستم و جان و مالم 
فدای یک تار موی مصدق است…«. او مدتی به 
ناامید  حال  همان  در  شد.  تبعید  خارک  جزیره 
نشد؛ شروع به سوادآموزی کرد برای مردم خارک 

کارآفرینی کرد و درسال ۱۳۴۰ درگذاشت.
 
 

واکنش  مردم و مصدق به مرگ شمشیری
از  بعد  سال  آنهم ۸  شمشیری  حاج حسن  مرگ 
تحقیرها و سرکوب های ناشی از کودتا، برای نیروهای 
سیاسی وطن دوست ایران و هر کسی که او را می 
شناخت، ناگوار و غم انگیز بود. تعدادی از دوستانش 
به رغم تهدید نیروهای امنیتی، برای او در شهرهای 
تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و شاهرود مراسم یاد 

بود برگزار کردند.
دکتر مصدق که در تبعید به سر می برد، با شنیدن 
بار   نخستین  برای  وفادار خود،  یار  این  خبر مرگ 
اطالعیه ای را با دست خط خودش صادر کرد و از 
مردم خواست که به پاس سالها تالش و مرارت های 

برای وطن، در مراسم سوم درگذشتش شرکت  او 
کنند. وی نوشت: » از خبر درگذشت رادمرد وطن 
پرست و آن خیر نیکوکار، آقای شمشیری آنقدر متاثر 
شدم که نتوانستم از عهده نگارش این سطور برآیم«.

مراسم ختم سومین روز درگذشت حاجی شمشیری 
با حضور غیر منتظره جمعیت مواجه شد. نیروهای 
امنیتی از قرائت اطالعیه مصدق پیشگیری کردند و 
به ضرب و شتم و دستگیری حاضران پرداختند اما 
مردم اطالعیه را تکثیر کردند و به دیوارها چسباندند.

 دکتر غالمحسین صدیقی از اعضای جبهه ملی بر 
بابوی تهران سخنرانی  این  سر مزار شمشیری در 

پرشوری ایراد کرد و گفت:
انسان توجه داشت  به ارزش شخصی  » شمشیری 
دوست  می کرد.  مبارزه  خودکامگی  و  استبداد  با  و 
آزادیخواهان و اصالح طلبان بود، نه انسانی را خوار و 
خفیف می شمرد و نه در برابر نامردان ذلیل و پست 
می شد. او به خوبی حس کرده بود که کشوری که در 
آن ارزش آدمی پایمال شود و ظلم و خودخواهی و درنده 
خوئی به جای فضائل اجتماعی در آید محکوم به زوال 
است. او به حد عشق به میهن خود مهر می ورزید…«.
 ادیب برومند شاعر ملی گرای ایرانی در وصف او سرود:

ساده مردی که فراخواست زِ انبوه عوام
لیک در جمع خواصش، سخن از محمدت است

آنچه اندوخت به سرسختی و جان فرسایی
داد آسان، به ره حق که ره عافیت است

 
پدیده شمشیری در جامعه ایران

بی  شمشیری  محمدحسن  از  رویدادی  چه  اینکه 
سوداد و قهوه چی، یک چهره سیاسی وطن پرست 
و نیکو کار و مردم دوست ساخت، نیازمند بررسی 
بیشتر است؛ آنهم در زمانه ای که بسیاری از افراد 
تحصیل کرده و مبارزه باالجبار تن به همکاری با رژیم 

کودتا دادند!
خود او می گوید من در ابتدای شروع کارم سختی ها 
و بی پولی های زیادی کشیدم. شب های زیادی به 
منزل نمی رفتم و در قهوه خانه می خوابیدم تا صبح 

زود بتوانم اسباب پذیرایی از مشتریان را فراهم کنم.  
یک بار در سالهای بعد از جنگ اول جهانی اول دچار 
بیماری وبا و فقر شدید شدم به طوریکه دکانم را به 
وثیقه گذاشتم تا هزینه ای بیماری و زندگی را تامین 
کنم. در این هنگام یکی از کسبه به نام محمدحسن 
صالحی ۳۰ هزارتومان به من قرض داد و زندگی ام 
نجات پیدا کرد. شاید بخشی از خصایص نیکوی، 
شمشیری واکنشی به همین اقدام  انسانیباشد که 
می کوشید چنین کاری را در حق دیگر گرفتاران 

جبران کند.
خدمات او فقط منجر به نجات افراد گرفتار نشد بلکه 
کمک هایش به دولت ملی مصدق به قدری موثر بود 
که سرویس های امنیتی خارجی، شمشیری را یکی 
از عوامل مقاومت مصدق در مقابل تحریم های نفتی 
نامیدند. در اسنادی که از شرکت نفت انگلیس در 
ماجرای »خانه سدان« بدست آمد ، گزارش شده بود 
»تاکنون هرگونه اقدامی که برای جلوگیری از کمک 
شمشیری به ملی شدن صنعت نفت و جبهه ملی به 
عمل آمده، نتیجه نداده و او برای یاری رساندن به 
مصدق و یارانش همواره راسخ است«. جالب است که 
بنا به گفت مصدق، این مرد در قبال این کمک ها، 

هیچ چیزی برای خودش از دولت طلب نکرد.
پدیدهای مثل حاج محمد حسن شمشیری ثابت 
کرد که کمک به وطن و مردم وطن، مستلزم هیچ 
درجه از دانش یا منصب و مقام نیست. می توان بدون 
توان خواندن و نوشتن و با یک قهوه خانه کوچک در 
عرصت سیاست و جامعه، تاثیرات گذاشت که دهها 
نخبه علمی و حزب و گروه سیاسی قادر به آن درجه 
از اثر گذاری نباشند. می توان در زندگی انتخاب های 

درست کرد و روی آن ایستاد.
امروزه، از چاقوکشان و اوباش اجیر شده حکومت که 
رستوان شمشیری را غارت کردند، هیچ نام و اثری 
نیست امابعد از مرگ شمشیری، صدها رستوارن و 
چلوکبابی با عنوان »شمشیری« در سراسر کشور 

تاسیس شد تا نام او را جاودانه کنند.
روحش شاد
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گرانی 70 درصدی 
ماکارونی روی 

بسته بندی ها  نشست
ــالم  ــه اعـ ــه بـ ــا توجـ ــروز بـ امـ
ـــا ۷۰  ـــمی ت ـــورت رس ـــه ص ـــی ب ـــت ماکارون ـــدی قیم ـــای تولی واحده

درصـــد افزایـــش پیـــدا کـــرد.
بـــه گـــزارش تســـنیم، بـــا توجـــه بـــه اعـــالم واحدهـــای تولیـــدی 
قیمـــت ماکارونـــی بـــه صـــورت رســـمی تـــا ۷۰ درصـــد افزایـــش 
ـــه ای  ـــی هفت ـــی ط ـــات ماکارون ـــه کارخانج ـــت. البت ـــرده اس ـــدا ک پی
ـــش  ـــی افزی ـــاً قیمـــت ماکارون ـــد امســـال قطع ـــرده بودن ـــر اعـــالم ک اخی
ـــود  ـــام ش ـــر انج ـــت دیرت ـــن قیم ـــه تعیی ـــه هرچ ـــت البت ـــد یاف خواه
تولیدکننـــدگان بـــا مشـــکل جـــدی تـــری در امـــر تولیـــد مواجـــه 

ـــد. ـــد ش خواهن
بنابرایـــن ادامـــه ایـــن رونـــد کـــه کاال بـــا قیمـــت ســـال گذشـــته عرضـــه 
ـــتمزد  ـــد دس ـــش ۷۰ درص ـــا افزای ـــل ب ـــل و نق ـــه حم ـــا هزین ـــود ام ش
بـــا حـــدود 3۹ درصـــد و بســـته بنـــدی بـــا بیـــش از ۷۰ در صـــد 
ـــدگان  ـــرای تولیدکنن ـــد ب ـــه باش ـــرباز مواج ـــای س ـــه ه ـــار هزین در کن

ـــت. ـــن نیس ممک
ـــر روی  ـــا را ب ـــت ه ـــش قیم ـــدگان افزای ـــاط تولیدکنن ـــن ارتب در همی
ـــد.  ـــی اعمـــال کرده ان ـــی ۷۰۰ گرم ـــه ماکارون محصـــوالت خـــود از جمل
ـــزارو   ـــت ۸ ه ـــا قیم ـــا ب ـــت ه ـــش قیم ـــش از افزای ـــول پی ـــن محص ای
ـــد  ـــذاری جدی ـــا در قیمـــت گ ـــی رســـید ام ـــروش م ـــه ف ـــان ب ۶۰۰ توم
ـــزار  ـــا قیمـــت ۱3 ه ـــدگان ب ـــی توســـط تولیدکنن ـــی ۷۰۰ گرم ماکارون

ـــود. ـــی ش ـــه م ـــان عرض و ۹۰۰ توم

 

دولت آینده موانع تامین 
کاالهای اساسی را رفع کند

عضـــو هیـــات مدیـــره اتحادیـــه 
واردکننـــدگان نهاده هـــای دام و طیـــور 
ـــا  ـــیزدهم ب ـــت س ـــت: دول ـــران گف ای

ـــای  ـــن کااله ـــا، تامی ـــژه در برنامه ریزی ه ـــه وی ـــود ب ـــع موج ـــع موان رف
اساســـی را تســـهیل کنـــد.

ـــره  ـــدی عضـــو هیئـــت مدی ـــارس؛ محمـــد مهـــدی نهاون ـــه گـــزارش ف ب
ـــرد:  ـــار ک ـــران اظه ـــور ای ـــای دام و طی ـــدگان نهاده ه ـــه واردکنن اتحادی
ــورد  ــی مـ ــای اساسـ ــن کاالهـ ــرای تامیـ ــای ارزی بـ برنامه ریزی هـ
نیـــاز کشـــور تناســـبی بـــا برآورد هـــا از نیـــاز بـــه ایـــن اقـــالم در  

ـــدارد. ـــال۱4۰۰ ن س
ـــای  ـــد نهاده ه ـــر تولی ـــم گی ـــه و چش ـــل توج ـــش قاب ـــزود: کاه وی اف
ـــار افزایـــش  ـــه دلیـــل خشکســـالی کـــم ســـابقه در کن ـــی ب دامـــی داخل
ـــوح  ـــه وض ـــی ب ـــای دام ـــی نهاده ه ـــت جهان ـــدی قیم ـــا 4۰ درص 3۰ ت
ـــی شـــده  ـــش بین ـــع پی ـــه مناب ـــت اســـت ک ـــن واقعی ـــده ای نشـــان دهن

ـــاز کشـــور نیســـت. ـــل نی ـــوی حداق ـــالم جوابگ ـــن اق ـــن ای ـــرای تامی ب
نهاونـــدی ادامـــه داد: از طرفـــی هـــم زمانـــی برنامه ریـــزی بـــرای 
ــای  ــن نهاده هـ ــت تامیـ ــای اداری جهـ ــایر رویه هـ ــن ارز و سـ تامیـ
ـــر علـــت شـــده اســـت  ـــد ب ـــت مزی ـــر دول ـــا تغیی ـــرای امســـال ب دامـــی ب
و امـــروز مـــا شـــاهد بـــروز آثـــار اولیـــه کمبـــود علوفـــه در ســـطح 
ـــود  ـــداوم وضـــع موج ـــج و در صـــورت ت ـــه تدری ـــه ب ـــد هســـتیم ک تولی

ـــود. ـــم ب ـــکالت خواهی ـــدید مش ـــاهد تش ش
ـــور  ـــای دام و طی ـــدگان نهاده ه ـــه واردکنن ـــره اتحادی ـــات مدی عضـــو هی
ایـــران تصریـــح کـــرد: در حـــال حاضـــر واردات نهاده هـــای دامـــی 
ـــت انجـــام می شـــود و همچنیـــن  کـــه توســـط بخـــش خصوصـــی و دول
ـــورد  ـــت اســـت و ارز م ـــد دول ـــالم در کشـــور تحـــت کلی ـــن اق ـــع ای توزی
ـــا  ـــی دو ت ـــش خصوص ـــوی بخ ـــالم از س ـــن اق ـــت واردات ای ـــاز جه نی
ســـه مـــاه پـــس از تحویـــل کاال بـــه ســـامانه های مربوطـــه تامیـــن 

می شـــود.
ـــاله  ـــر از مس ـــرف نظ ـــر ص ـــن ام ـــه ای ـــه  ک ـــان اینک ـــا بی ـــدی ب نهاون
ــای  ــرای واردات کاال جـ ــع ارز بـ ــه موقـ ــرخ ارز بحـــث تامیـــن بـ نـ
نگرانـــی دارد، خاطرنشـــان کـــرد: از اتـــاق فکـــر و تصمیـــم ســـازان 
ـــر  ـــل از بحرانی ت ـــی رود، قب ـــار م ـــد انتظ ـــت جدی ـــوزه در دول ـــن ح ای
ـــرایط  ـــد ش ـــه رص ـــبت ب ـــی نس ـــای دام ـــازار نهاده ه ـــرایط ب ـــدن ش ش
ـــا  ـــر ب ـــادل نظ ـــت و تب ـــزاری نشس ـــق برگ ـــژه از طری ـــه وی ـــود ب موج
ـــزی و  ـــالء در برنامه ری ـــه خ ـــی از هرگون ـــش خصوص ـــکل های بخ تش
ـــردم و  ـــت م ـــر معیش ـــری ب ـــران ناپذی ـــار جب ـــد آث ـــه می توان ـــرا ک اج

ـــد. ـــگیری کن ـــد، پیش ـــته باش ـــور داش ـــذا در کش ـــش غ ـــد بخ تولی

ر   خبـا ا

48

INDUSTRY

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      مرداد ماه 1400      شماره 34 دوره جدید )139(      



 

استمرار صادرات رب 
گوجه فرنگی در احجام 
و اوزان مختلف تا پایان 

آذرماه سال جاری
مدیـــر کل دفتـــر هماهنگـــی 
ـــاورزی  ـــوالت کش ـــادرات محص ص
ـــران گفـــت: صـــادرات  و صنایـــع تبدیلـــی ســـازمان توســـعه تجـــارت ای
ـــاه  ـــان آذرم ـــا پای ـــف ت ـــام و اوزان مختل ـــی در احج ـــه فرنگ رب گوج

ــد. ــه می یابـ ــاری ادامـ ــال جـ سـ
ـــان  ـــر بی ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــازاری ب ـــود ب ـــا، محم ـــزارش ایلن ـــه گ ب
ـــعه  ـــروه توس ـــومین کارگ ـــل و س ـــات چه ـــاس تصمیم ـــت: براس داش
ـــال  ـــاه س ـــان آذرم ـــا پای ـــی ت ـــه فرنگ ـــادرات رب گوج ـــادرات، ص ص

ـــت. ـــع اس ـــاری بالمان ج
ـــی  ـــش احتمال ـــی کاه ـــه پیش بین ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــزود: همچنی وی اف
ــاد  ــد وزارت جهـ ــرر شـ ــاه، مقـ ــی در آبان مـ ــه فرنگـ ــد گوجـ تولیـ
ـــبت  ـــارت نس ـــدن و تج ـــت، مع ـــکاری وزارت صنع ـــا هم ـــاورزی ب کش
ـــرای فصـــل پاییـــز  ـــه تامیـــن گوجـــه فرنگـــی و رب گوجـــه فرنگـــی ب ب

ـــد. ـــدام کنن اق

 
ساخت خشک کن با 
قابلیت حفظ بیشتر 

ارزش غذایی در دستور 
کار محققان کشور

ـــه  ـــه اینکـــه ســـالیانه ب ـــا توجـــه ب ب
طـــور متوســـط حـــدود 35 درصـــد 
ـــان  ـــود، محقق ـــی ش ـــات م ـــه ضایع ـــل ب ـــاورزی تبدی ـــوالت کش محص
ـــه طراحـــی و  ـــی نســـبت ب ـــع غذای ـــوم و صنای موسســـه پژوهشـــی عل
ـــی  ـــع غذای ـــی در صنای ـــن حرارت ـــک ک ـــتگاه های خش ـــاخت دس س
ـــرژی  ـــر ان ـــرف کمت ـــی و مص ـــتر ارزش غذای ـــظ بیش ـــت حف ـــا قابلی ب

ـــد. ـــدام کردن اق
ـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری صنعـــت غـــذا و کشـــاورزی)اگروفودنیوز(،  ب
از روابـــط عمومـــی موسســـه پژوهشـــی علـــوم و صنایـــع غذایـــی؛ 
دکتـــر محســـن حیـــدری، عضـــو هیـــأت علمـــی گـــروه طراحـــی 
ـــع  ـــوم و صنای ـــی عل ـــه پژوهش ـــی موسس ـــع غذای ـــین آالت صنای ماش

غذایـــی، فرآینـــد خشک شـــدن محصـــوالت غذایـــی را فراینـــدی 
بســـیار پیچیـــده و بیـــن رشـــته ای دانســـت کـــه در آن رطوبـــت 
محصـــول بـــا تبخیـــر شـــدن کاهـــش می یابـــد و ادامـــه داد: در 
طـــول خشـــک شـــدن بـــه مـــوازات فراینـــد تبخیـــر، فرایندهـــای 
دیگـــری نیـــز رخ می دهـــد کـــه می توانـــد باعـــث کاهـــش ارزش 
ـــرک برداشـــتن  ـــب ســـاختار ســـلولی و ت ـــگ، تخری ـــر رن ـــی، تغیی غذای

ـــود. ـــول ش محص
ـــاخت  ـــه س ـــال در زمین ـــرکت های فع ـــه بیشـــتر ش ـــان اینک ـــا بی وی ب
خشـــک کن های صنعتـــی در ایـــران تنهـــا بـــه واکنـــش تبخیـــر 
ــت  ــورد غفلـ ــا مـ ــایر واکنش هـ ــد و سـ ــه می کننـ ــت توجـ رطوبـ
ـــد  ـــث تولی ـــوع باع ـــن موض ـــرد: ای ـــان ک ـــر نش ـــرد، خاط ـــرار می گی ق
محصـــوالت بی کیفیـــت و کاهـــش کارایـــی خشـــک کن ها شـــده، 
ـــظ  ـــی، حف ـــدگاری محصـــوالت غذای ـــر مان ـــش عم ـــه افزای ضمـــن آنک
ــش  ــدن، کاهـ ــان خشک شـ ــش زمـ ــی، کاهـ ــتر ارزش غذایـ بیشـ
ــن  ــک کن ها از مهمتریـ ــت خشـ ــش قیمـ ــرژی و کاهـ ــرف انـ مصـ

ـــت. ـــردن اس ـــک  ک ـــد خش ـــذا در فراین ـــت غ ـــات صنع مطالب
حیـــدری اضافـــه کـــرد: از ایـــن رو گـــروه طراحـــی ماشـــین آالت 
ـــی  ـــورت تخصص ـــه ص ـــی ب ـــع غذای ـــه صنای ـــی موسس ـــع غذای صنای
ـــن  ـــن ای ـــر گرفت ـــا در نظ ـــا را ب ـــک کن ه ـــاخت خش ـــی و س طراح
ـــه  ـــورد مطالع ـــردی م ـــی کارب ـــای پژوهش ـــب طرح ه ـــات در قال مطالب

ـــت. ـــرار داده اس ـــی ق و بررس
ـــی  ـــع غذای ـــوم و صنای ـــی عل ـــه پژوهش ـــی موسس ـــأت علم ـــو هی عض
ــد  ــدود 35 درصـ ــط حـ ــور متوسـ ــه طـ ــالیانه بـ ــرد: سـ ــان کـ بیـ
ـــع  ـــود. صنای ـــی ش ـــات م ـــه ضایع ـــل ب ـــاورزی تبدی ـــوالت کش محص
تبدیلـــی بـــا جلوگیـــری از ضایـــع شـــدن محصـــوالت کشـــاورزی 
ــدود  ــه حـ ــال را بـ ــاورزی در سـ ــات کشـ ــم ضایعـ ــد حجـ می توانـ
ـــان ترین  ـــی از آس ـــردن یک ـــک ک ـــد و خش ـــش ده ـــد کاه ۱۰ درص
ــات  ــش ضایعـ ــد در کاهـ ــه می توانـ ــت کـ ــی اسـ ــع تبدیلـ صنایـ

کشـــاورزی تاثیـــر چشـــمگیری داشـــته باشـــد.
بـــه گفتـــه وی ایـــن صنعـــت در بســـیاری از زمینه هـــا هماننـــد تولیـــد 
ـــازی دارد، از  ـــاده س ـــت پی ـــی قابلی ـــاس خانگ ـــک در مقی ـــوه خش می
ـــد.  ـــه ســـرعت در بیـــن کشـــاورزان گســـترش یاب ـــد ب ایـــن رو مـــی توان
مجـــری طـــرح بـــا اشـــاره بـــه هـــدر رفـــت حـــدود 3۰ درصـــد از 
ـــی در طـــول ســـال، گفـــت: ایـــن  زرشـــک تولیـــدی در خراســـان جنوب
ـــه دلیـــل اســـتفاده از  حجـــم از ضایعـــات ســـاالنه زرشـــک در کشـــور ب

ـــت.  ـــردن اس ـــک ک ـــنتی خش ـــای س روش ه
ـــث  ـــا باع ـــه تنه ـــک کردن ن ـــنتی خش ـــای س ـــزود: روش ه ـــدری اف حی
ضایـــع شـــدن حجـــم قابـــل توجهـــی از زرشـــک در هـــر ســـال 
ـــد خشـــک  ـــدید زرشـــک  در فرآین ـــت ش ـــت کیفی ـــه اف ـــود، بلک می ش
ـــول  ـــن محص ـــادرات ای ـــیر ص ـــی در مس ـــع اصل ـــی از موان ـــدن یک ش

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــمند ب ارزش
ـــردن  ـــک ک ـــرای خش ـــی ب ـــای متنوع ـــه روش ه ـــان اینک ـــا بی وی ب
مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتـــه اســـت، امـــا بـــه دلیـــل نداشـــتن کارایـــی 
مطلـــوب مـــورد اســـتقبال کشـــاورزان و فعـــاالن صنعـــت زرشـــک قـــرار 
نگرفتـــه اســـت، گفـــت: طراحـــی خشـــک کن هـــای اختصاصـــی 
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ـــاری  ـــای ج ـــرح ه ـــی از ط ـــک یک ـــتراتژیک زرش ـــول اس ـــرای محص ب
ـــث  ـــه باع ـــت ک ـــی اس ـــع غذای ـــوم و صنای ـــی عل ـــه پژوهش در موسس

ـــود. ـــی ش ـــت آن م ـــود کیفی ـــات و بهب ـــش ضایع کاه
ـــع  ـــوم و صنای ـــی عل ـــه پژوهش ـــی موسس ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ب
غذایـــی، گـــروه پژوهشـــی طراحـــی ماشـــین آالت صنایـــع غذایـــی ایـــن 
موسســـه آمـــاده همـــکاری بـــا کلیـــه شـــرکت های فعـــال در ایـــن 
حـــوزه در زمینـــه مشـــاوره، طراحـــی و ســـاخت انـــواع خشـــک کن 

ـــت. اس

بهره برداری از تجهیزات 
ایران ساخت صنعت 

نوشیدنی/جلوگیری از 
خروج 5.8 میلیون دالر ارز

تجهیـزات مـدرن صنعـت نوشـیدنی 
ایـران بـا حمایـت بنیاد مسـتضعفان 
طراحـی و سـاخته شـد و بـه بهـره 

بـرداری رسـید.
بـه گـزارش پایـگاه خبری صنعـت غـذا و کشـاورزی)اگروفودنیوز(، علی 
خطیبـی، مدیرعامـل موسسـه تحقیق و توسـعه دانشـمند در ایـن باره 
اظهـار کـرد: ایـن دسـتگاه ها که مختـص کارخانجات نوشـیدنی اسـت، 
پـس از طراحـی و تولید توسـط یکی از شـرکت هـای دانش بنیـان، در 
یکـی از کارخانـه هـای تولید نوشـیدنی در گـروه بنیاد، به بهـره برداری 

رسید.
مدیرعامـل موسسـه تحقیق و توسـعه دانشـمند بـا بیان اینکه دسـتگاه 
بادکن پریفرم از تجهیزات پیشـرفته مورد نیـاز در خط تولید بطری های 
نوشـیدنی با سـرمایه گذاری بالغ بر 5۷ میلیارد تومان طراحی و سـاخته 
شـد و بـه بهره بـرداری رسـید، اضافـه کـرد: بـا طراحـی و سـاخت ایـن 
دسـتگاه کـه تـا پیـش از ایـن جـزو تجهیـزات وارداتـی کارخانـه هـای 
نوشـیدنی کشـور بود، عـالوه بـر تامین نیاز خطـوط تولید بطـری های 
نوشـیدنی، از خـروج بیـش از 5.۸ میلیـون دالر ارز از کشـور جلوگیـری 

. شد
وی با تاکید بر اینکه طراحی و سـاخت این دسـتگاه ها در کمتر از ۶ ماه 
انجـام شـده اسـت، افزود: با بکارگیری این دسـتگاه هـا، راندمان خطوط 
تولیـد ایـن کارخانجـات افزایـش یافت و خطـوط تولیـد ظرفیت عملی 

4۰5 میلیون بطری در سـال را دارا می شـوند.
بـه نقـل از روابـط عمومی بنیاد مسـتضعفان، این دسـتگاه هـا که باعث 
افزایـش ظرفیـت 25 درصـدی خطـوط تولیـد نوشـیدنی مـی شـود، 
همزمان با سـفر سـید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مسـتضعفان به اصفهان 
و بازدیـد از یکـی از کارخانجـات نوشـیدنی بنیـاد در این اسـتان به بهره 

برداری رسـید.

 
4 عامل اصلی افزایش 
قیمت مواد غذایی

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین 
ابعاد  بررسی  به  خود  گزارش 
جهانی افزایش قیمت مواد غذایی 

پرداخته است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا 
و کشاورزی)اگروفودنیوز(،هرچند 
در ماه های گذشته روند افزایش 

قیمت مواد غذایی در بازار ایران سرعت گرفته و برخی کاالهای اساسی با 
تورم جدی مواجه شده اند اما بررسی ها نشان می دهد که در سطح جهانی 
نیز به خصوص در دو سال گذشته این روند سرعت گرفته و همین موضوع 

نگرانی هایی در سطح بین المللی به وجود آورده است.
هرچند روند افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان در ماه های گذشته 
قدری مالیم تر شده اما به نظر می رسد برخی عوامل همچنان در این حوزه 
تاثیراتی منفی خواهند گذاشت. اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود چهار 

عامل تاثیر گذار در این زمینه را تشریح کرده است.
در این بررسی آمده است: هرچند در دوره همه گیری کرونا، بسیاری از 
محصوالت غذایی با افزایش قیمت مواجه شدند اما به نظر می رسد روند 
افزایش قیمت محصوالت غذایی در سال 2۰۱۸ و پیش از شیوع کرونا آغاز 
شده است. در تابستان این سال، شیوع تب خوکی آفریقایی در چین باعث 
تلف شدن 5۰ درصد از گله ها خوک در این کشور شد و همین موضوع به 

افزایش قیمت این محصول منجر شد.
پس از آن قیمت تمام شده سایر اقالم گوشتی نیز اوج گرفت و با افزایش 

قیمت نهاده های دامی این روند سرعت بیشتری پیدا کرد.
دومین عامل تاثیرگذار به دوره شیوع کرونا و اعمال قرنطینه از سوی 
دولت ها باز می گردد که باعث ایجاد اختالل در زنجیره های تامین مواد 
غذایی شد. کاهش تقاضا برای خرید غذا در رستوران ها و افزایش خرید از 

خرده فروشی ها نیز دیگر عامل تاثیرگذار در این زمینه بود.
سومین عامل تاثیرگذار در این زمینه به افزایش هزینه حمل و نقل باز 
می گردد. بررسی ها نشان می دهد که نرخ حمل و نقل دریایی در طول 
یک دوره ۱2 ماهه، دو تا سه برابر شده است. در این حوزه افزایش قیمت 
سوخت و کمبود راننده کامیون برای جابجایی کاال نقشی کلیدی ایفا 
کرده اند و افزایش هزینه انتقال غذا از مزرعه به محل مصرف به چالشی 

جدی در این زمینه بدل شده است.
چهارمین عامل تاثیر گذار در این زمینه نیز به افزایش قیمت تولیدکننده 
مواد غذایی به باالترین سطح خود در سال های گذشته اختصاص دارد. گرم 
شدن آب و هوای جهان موجب بروز خشکسالی در برخی کشورهای تامین 
کننده محصول شده و از سوی دیگر نگرانی درباره آینده به افزایش تقاضا 
منجر شده است و تداوم این شرایط باعث ایجاد این نگرانی شده که در سال 
جاری میالدی و همچنین سال های آینده، روند افزایش قیمت محصوالت 

غذایی در سطح جهانی سرعت بگیرد.
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شــکر فلــه ای بخریــد، بــه 
اســت صرفه تــر 

دبیــر انجمــن بنکــداران تهــران گفــت: 
ــردم  ــه م ــت ک ــن اس ــا ای ــنهاد م پیش
شــکر خــود را از بــازار آزاد بــه صــورت 
فلــه ای تهیــه کننــد که قیمت مناســب 
تــری نســبت بــه مــوارد شــرکتی دارد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ 
ــوص  ــران در خص ــداران ته ــن بنک ــر انجم ــنی دبی ــمعلی حس قاس
وضعیــت شــکر در بــازار اظهــار کــرد: قیمــت مصــوب شــکر از ابتــدای 
امســال تاکنــون طــی دو مرحلــه حــدود ۹۰ درصــد رشــد داشــته کــه 
مرحلــه اول در اردیبهشــت مــاه و مرحلــه دوم در تاریــخ ۱۶ تیــر مــاه 

امســال رخ داد.
وی افـــزود: تمـــام شـــکرهای موجـــود در بازارهـــای کشـــور بـــا ارز 
ـــن کاال  ـــرای ای ـــی ب ـــچ ارز دولت ـــی وارد کشـــور مـــی شـــوند و هی نیمای

ـــود. ـــی ش ـــص داده نم تخصی
دبیـــر انجمـــن بنکـــداران تهـــران  بیـــان کـــرد: تمامـــی صنایـــع 
ـــکوئیت  ـــکالت و بیس ـــده ش ـــا و تولیدکنن ـــادی ه ـــد قن ـــته مانن وابس
هـــم اکنـــون نیـــاز خـــود را از بـــازار تهیـــه مـــی کننـــد و هیـــچ 

کمبـــودی بـــرای تامیـــن نیـــاز آنهـــا وجـــود نـــدارد.
ـــاهد  ـــته ش ـــای گذش ـــی روزه ـــت ط ـــن اس ـــه داد: ممک ـــنی ادام حس
ـــوده  ـــا ب ـــدی ه ـــته بن ـــا و بس ـــرکتی ه ـــش ش ـــکر در بخ ـــود ش کمب
ـــده  ـــازار عم ـــه ب ـــود ب ـــن کمب ـــود و ای ـــد ب ـــذرا خواه ـــه گ ـــیم ک باش

ـــد. ـــی رس ـــی نم فروش
وی تصریـــح کـــرد: پیشـــنهاد مـــا ایـــن اســـت کـــه مـــردم شـــکر 
ـــه قیمـــت  ـــد ک ـــه کنن ـــه ای تهی ـــه صـــورت فل ـــازار آزاد ب ـــود را از ب خ

ـــرکتی دارد. ـــوارد ش ـــه م ـــبت ب ـــری نس ـــب ت مناس

در نامه ای به رئیس جمهور 
مطرح شد؛ انتقاد انجمن لبنی 
از عدم تعیین تکلیف قیمت 

لبنیات
انجمن لبنی در نامه ای به رئیس جمهور 
نرخ  تعیین  تاخیر دولت در  از  انتقاد  با 

شیرخام و ۱۰ قلم محصول لبنی اعالم کرد: در صورت عدم توجه به این 
مساله بر اساس قانون تجارت با دامداران تعامل می کنیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی)اگروفودنیوز(، به نقل 
از انجمن صنایع فرآورده های لبنی؛ رضا باکری، دبیر انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی در نامه ای به رئیس جمهور روحانی، معاون اول، وزرای 
صمت و جهاد و همچنین دبیر ستاد تنظیم بازار و رئیس سازمان حمایت 
ضمن انتقاد از تأخیر طوالنی و بالتوجیه آنها در تعیین قیمت شیرخام 
و ۱۰ قلم محصوالت لبنی پر مصرف اعالم کرد: در صورت عدم توجه 
مسئوالن به حل مشکل دامداران و صنایع لبنی، از این پس با استناد 
به قانون تجارت، بر اساس قیمت توافقی با دامداران به قیمت گذاری 

محصوالت لبنی تولیدی خود اقدام خواهند کرد.
دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی در نامه خود به رئیس جمهور، 
و  شیرخام  قیمت  تکلیف  تعیین  عدم  که  نکته  این  بر  تاکید  ضمن 
محصوالت لبنی منجر به سوق دادن صنایع لبنی به ورطه ورشکستگی 
شده، نوشته است: »چنانچه سریعاً قیمت شیرخام و فرآورده لبنی تصویب 
و ابالغ نگردد باالجبار واحدهای لبنی عضو این انجمن با تعامل کامل 
با دامداران براساس قانون تجارت رفتار، و به صورت توافقی با قیمت 
مرضی الطرفین اقدام به خرید شیرخام نموده و فرآورده لبنی خود را 
بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری کاالهای تولید داخل به شماره 
42۷3۱۱/۱۱ مورخ 25/ ۰5/ ۱3۸۹  قیمت گذاری و عرضه خواهند نمود. 
مسئولیت و عواقب این امر مستقیماً متوجه مسئولین دولتی است که 
با وقت کشی و با امروز و فردا کردن، موجبات ضرر و زیان شرکت های 

تولیدی لبنی را فراهم ساخته اند.«
به نظر کارشناسان قیمت گذاری دستوری در شرایطی که کشور تورم 4۰ 
درصدی را تجربه می کند، نمی تواند منجر به ثبات و پایداری قیمت تمام 
شده کاال و خدمات شود به همین دلیل بهترین روش برای حل مشکل 
قیمت گذاری شیرخام و محصوالت لبنی انتقال این کاالها از گروه یک 
کاالیی به گروه دو و تن دادن به منطق عرضه و تقاضا است. در چنین 
شرایطی می توان با عدم اختصاص منابع ارز 42۰۰ تومانی به نهاده های 
دامی، منابع آزاد شده را به دهک های محروم و حمایت از آنها برای خرید 
کاالی لبنی اختصاص داد تا در نتیجه افزایش احتمالی قیمت محصوالت 

لبنی، توان خرید این کاالها را داشته باشند.
ـــاه  ـــدود دو م ـــد از ح ـــیرخام بع ـــت ش ـــزارش قیم ـــن گ ـــاس ای براس
ـــذاری  ـــت گ ـــورای قیم ـــاری در ش ـــاه ج ـــرانجام ۱۸ تیرم ـــر س تأخی
ـــاورزی  ـــاد کش ـــر جه ـــط وزی ـــن و توس ـــتراتژیک تعیی ـــوالت اس محص

ـــد. ـــالغ ش اب
ـــی  ـــد وقت ـــوان می کنن ـــی عن ـــع لبن ـــن صنای ـــال انجم ـــن ح ـــا ای ب
دولـــت بـــه مـــا اجـــازه افزایـــش نمی دهـــد، عمـــاًل کارخانجـــات 
ـــت  ـــداران پرداخ ـــه دام ـــان را ب ـــغ ۶,4۰۰ توم ـــد مبل ـــز نمی توانن نی
کننـــد. بـــه عبارتـــی دولـــت عمـــداً قیمـــت لبنیـــات را تعییـــن و ابـــالغ 
ـــیرخام  ـــوزه ش ـــی در ح ـــش قیمت ـــه افزای ـــچ گون ـــا هی ـــد ت نمی کن

ـــود. ـــی نش ـــز عملیات نی

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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 آنگاه که بشر به فراخور گذشت زمان همزیستی در 
کنار یکدیگر را فرا گرفت، رفته رفته آشنایی با زندگی 
اجتماعی و ساخت سر پناه و تولید محصوالت غذایی 
را نیز آموخت، بشر پیشرفت کرد، جوامع مختلف با 
آداب و رسوم مختلف پدید آمد، فرهنگها پدیدار گشت 
و جوامع پیشرفته شکل امروزی خود را پس از گذشت 
قرون مختلف پیدا نمودند، با افزایش جمعیت تولیدات 
و خدمات مختلف نیز افزایش پیدا نمود و با افزایش 
تولیدات هم جنس، دنیای رقابت میان تولید کنندگان 
صنایع مختلف در بازارهای فروش هر اجتماعی شکل 
گرفت در این میان یکی از مواردی که مهم می نمود 
موضوع طراحی و بسته بندی هر کاال بود، چراکه به 
عنوان اولین نقطه تماس، جنس تولید شده با ذهن 
تولید  از  مشتری  قضاوت  اولین  موجبات  مشتری، 

جنس مورد نظر را نیز شکل می داد.
این موضوع رفته رفته موجبات پدید آمدن همکاری 
میان ذوق هنری طراحان و گرافیستها با اهداف و 
نظریات تجاری تولید کنندگان و صنعتگران گردید، 
طراحی هنرمندان گرافیست عالوه بر بسته بندیها، به 
طراحی پوسترها به عنوان معرفی کننده محصوالت 
رنگی  سپس  و  ها  روزنامه  ورود  با  گشت،  مرتبط 
شدنشان به اجتماع، تابلوهای تبلیغاتی و ناگهان حضور 
تلویزیون، بسته بندیها نیز هر روز به تناسب فضای 

رقابتی بازار و تقاضای مشتریان به صورتهای گوناگونی 
در جامعه ارائه می گردیدند، با رشد تکنولوژی و به 
وجود آمدن صنعت فیلمسازی و پیوند صنعت تولید 
با صنعت نمایش فیلم، رفته رفته تلفیق هنر طراحی 
در تولید و نمایش آن، صنعتی را به وجود آورد  به نام: 

صنعت تبلیغات.
بطوریکه به یکباره بخش تبلیغات به جزئی مهم از 
هر واحد تولیدی و یا خدماتی بدل گشت. تبلیغات 
محصوالت با تهیه پوسترو بروشور و ساخت تیزرهای 
تبلیغاتی برای پخش در ابتدای برنامه های پر بیننده و 
یا قبل از نمایش فیلمها درسینما، از جمله فعالیتهای 
با  واحد تبلیغات هر واحد تولیدی و خدماتی بود، 
به وجود آمدن صنعت نمایش خانوادگی از طریق 
دستگاه ویدئو نقش تبلیغات از ابتدای نمایش فیلمها 
در سینماها، به طور خاص از طریق پخش ویدئویی 
در منازل رویکرد دیگری پیدا نمود، طی سالیان سال 
ورود دی وی دی ها، پیدایش اینترنت جهانی، شکل 
گیری فضای مجازی و به وجود آمدن شبکه های 
اجتماعی، گستره ناباورانه ای را از پیوند جذب مشتری 
که حاال بازاریابی خوانده می شد با دنیای تبلیغات، 
چهارچوبی را شکل بخشید که هر روز و به لطف 
تکنولوژی صورتهای جذابتری را برای فروش کاال ارائه 

می نمودند.

اما به فراخور گسترش آگاهیهای اجتماعی مشتریان 
کاالها نیز با دیدگاه خاصی به انتخاب اجناس خود 
نیازمند  رفته  رفته  تبلیغات  بخش  لذا  پرداختند، 
افرادی شد که ذهن افراد یک جامعه با سبک زندگی 
مخصوص به خودشان را باز خوانی نموده و با تعریف 
وحدت  جامعه  یک  ذهنیت  مبنای  بر  استراتژی 
تبلیغاتی میان اجزاء یک کاال را تعریف و به اجرا در 
آورند، این مهم منجر به شکل گیری مبحثی جدید 

در تبلیغات شد به نام “نوآوری”.
اطاق فکر  نوآوری در چه بخش و چه چیزی؟  اما 
تولیدات با آزمون و خطاهایی که رفته رفته در گذر 
تجربه  کار خود  و  و طی شکل دهی کسب  زمان 
نموده بودند. نیاز به نوآوری را درهمه زمینه ها امری 
اجتناب ناپذیریافتند. از اینرو بخش تبلیغات و به دنبال 
آن بخش روابط عمومی، خود باید نوآوریهایی را در 
روند تولید تا فروش طی می نمودند که نهایتا اتفاق 

جدیدی روی داد.
همگرایی تولیدات و وحدت آن با امور بصری کاال 
“برند و برندسازی” را به جود آورد، اینکه چه چیزی، 
با چه تفکری و بر مبنای چه ساختاری و با گستره 
کدام مبنای عرضه با تقاضای یک جامعه به وجود آید 
وتحقیقات میدانی برای دریافت سلیقه هر اجتماع 
بر پایه کدام روند مدیریتی پیش رود همه و همه 

علی زنداکبری
عضو سازمان نظام مهندسی و کارشناس بهداشت مواد غذائی

نقش “رنگ” 
در برندسازی صنایع غذایی
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به برندینگ یک محصول گره خورد. امروزه به وجود 
آمدن بخش برندینگ از مهمترین مسائل بنگاههای 
کسب و کار است که امور تبلیغات و روابط عمومی، 

خود به زیر مجموعه ای از آن مبدل گشته اند.
نام  با  و  بار در صنایع غذایی  اولین  برای  برندینگ 
کشورهای معروف به تولید گونه های مختلف مواد 
غذائی شکل گرفت، از دیر باز )قبل از هخامنشیان( 
خرما درکشورمان سابقه ای باستانی داشته، صنعت 
آمریکای جنوبی،  در  کاکائو  هند، صنعت  در  چای 
مهم  موضوع  بنابراین   … و  آفریقا  در  قهوه  صنعت 
برندسازی با توجه به قدمت آن در حوزه موادغذایی در 
کشورمان باید دارای قابلیتهای ویژه باشد، اما متاسفانه 
برندسازی در صنعت مواد غذایی کشورمان هیچگاه 
مانند سایر نقاط دنیا پیشرفت الزم را نداشته است. 
در سالهای اخیر و به لطف صنایع خاصی همچون 
صنعت مواد غذایی لبنی که بازارهای فروش خوبی 
در کشورهای همسایه ایجاد نموده است، حرکتهای رو 
به رشد مناسبی جهت برندسازی در حوزه موادغذایی 
شروع شده است و امید آن می رود با باال رفتن کیفیت 
و تنوع محصوالت غذایی این روند سرعت بیشتری نیز 
یابد. اما یکی از مهمترین کارکردهای زیرمجموعه های 
برند در صنایع غذایی را باید در ارتباط آن با استفاده 

مناسب از رنگ دانست.
هر احساسی در بدن انسان، در همگرایی پیوند آنها با 
یکدیگر، تفکر مثبت و منفی ما را به هر جسم، رویداد، 
شخص وهر چیزی که ما با حواس خدادادیمان قابل به 
درک آن باشیم شکل می دهد. بطور مثال دیدن باران 
با قوای بصری، شنیدن برخورد قطرات آن به زمین، 
سقف، شیشه و… با قوای شنوائی، ترکیب بوی آب 
با خاک، که عمدتا به عنوان بوی باران تفسیر میشود 
با قوای بویایی، مجموعه ای از احساس ما را بیان می 
نمایند به عنوان “باران”. حال اگر همین حس را با 
قالبهای دیگری که دارای رنگ نیز می باشند گسترش 

دهیم، مفاهیم بیشتری در قالبهای ذهنی یک اجتماع 
شکل می گیرد، مثال میوه پرتغال با طعم خاص خود، 
شکل کروی/بیضوی، بوی خاصش که دارای فاکتوری 
بصریست به نام رنگ، غالبی که به نام رنگ نارنجی 
می شناسیمش، حال تعمیم رنگ نارنجی آن به ذات 
طبیعی این میوه در میان اجتماع، رنگی عامیانه را 
گسترش داده به نام رنگ پرتغالی، یا در خصوص میوه 
زیتون با آنکه میدانیم رنگ این میوه سبز خاصیست، 
درمیان عموم و ذهنیت عمومی رنگی به وجود آمده، 
رنگی تعریف شده و رنگی با  باوری خاص از یک نوع 

رنگ غالب شده، به نام رنگ ) زیتونی(.
 همانطور که مشاهده می فرمائید درهردو مثال معروف 
وعمومی برای تعریف یک رنگ از دو میوه که به عنوان 
مواد غذایی که می شناسیم استفاده شده، در مثالهای 
دیگری نیز می توانیم به رنگهای بلوطی، بادمجانی، 
شیری و... نیز اشاره نمود که همگی در دسته مواد 
ارائه  ایام و طریقه  غذایی جای می گیرند. گذشت 
مواد غذایی به مشتریان به صورت باز در کیسه های 
پالستیکی و یا پاکتهای کاغذی، رفته رفته تبدیل به 
بسته بندیهای جدید در اوزان مختلف و طراحیهای 
نوآورانه برای جذب مشتریان شده و مشتریان نیز 
جهت خرید دردسرهای کمتری را متحمل می شوند.

اما در این میان هنر سیاست گذارهای صنایع غذایی 
در امر برندینگ استفاده صحیح از ذات و هدف برند 
در راستای کسب برتری در فضای بهره گیری بیشتر 
از بازار تقاضا با تعریف صحیح از زدن یک برچسب 
رنگی بر تولیداتشان است، مثال چطور میتوانیم از رنگ 
مشکی در برندینگ چیپس استفاده نماییم، حال آنکه 
محصول ما را عموم جامعه  با رنگی مرتبط با رنگ 
برای بسته بندی یک  سیب زمینی می شناسند؟ 
محصول غذایی، آیا بهتر نیست از بسته بندی شفافی 
استفاده نمود تا مشتری محتویات داخل بسته را ببیند 

و ارزیابی کند؟

استفاده از ذات رنگی هر محصول در بسته بندیهای 
مواد غذائی عالوه بر شکل دهی قالب ذهنی مشتریان 
و ایجاد ارتباط حسی، به عنوان رابط بین محصول و 
ذائقه مشتری نقشی آشکار دارد. مثال آیا برای رب 
گوجه فرنگی تصوری  با طراحی و استفاده از رنگ 
تولیدات گوجه  قاعدتا  توان داشت؟!  سرمه ای می 
طراحی  با  برچسبی  با  بسته  قوطیهایی  از  فرنگی 
رنگ قرمز استفاده می کنند و یا ممکن است از رنگ 
طبیعی خود محصول و خوش رنگی آن بهره ببرند، از 
این رو در قوطیهای شیشه ای محصول خود را ارائه 
می نمایند تا عالوه بر به رخ کشیدن رنگ محصول 
خود، در جهت کاربری آن نیز حرکت کنند، چراکه 
رب گوجه فرنگی عالوه برطعم دهی، خاصیت رنگ 
همین  دارد.  نیز  را  طبخ شده  محصوالت  به  دهی 
انتخاب رنگ را می توان در محصوالت کنسروی مانند 
نخود فرنگی)با استفاده از رنگ سبز( و یا ذرت )رنگ 

زرد( نیز مثال زد.
به یا داشته باشیم روانشناسی رنگ، خود موجبات 
اتخاذ استراتژی مناسب در برندینگ را در بر خواهد 
داشت، بطور مثال رنگ سبز یک رنگ اشتها آور است 
که دید را بهبود می بخشد یادآور طبیعت بوده، حس 
بهتری را به افراد القاء می کند و یا رنگ قهوه ای باعث 
کاهش اشتها شده برای افراد یادآور غذای سوخته یا 

خیلی پخته است.
مناسب  رنگ  انتخاب  شد  عرض  که  همانگونه  لذا 
در برندینگ صنایع غذایی نه نقشی مهم که نقشی 
حیاطی دارد، مبنای درست استفاده از رنگ در برند 
سازی مواد غذایی موجبات پی ریزی ارتباط مناسب 
مشتری با تولیدات را تا پایان فعالیت تولید آن محصول 
خواهد داشت. چه بسا محصوالتی که سالهاست همراه 
مردم اجتماع هستند و خود یادآور گذر زمان از یک 

نسل به نسل بعدی هستند.

کاوه زرگران به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
تهران انتخاب شد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقل از روابط عمومی 
اتاق بازرگانی تهران؛ با برگزاری انتخابات دوره ای هیات 
رئیسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، 
کاوه زرگران به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 

تهران انتخاب شد.

ــه  ــدگان بـ ــات نماینـ ــتم هیـ ــران در دوره هشـ زرگـ
ـــیون  ـــت کمیس ـــئولیت ریاس ـــال مس ـــار س ـــدت چه م
ـــت. ـــته اس ـــده داش ـــران را برعه ـــاق ته ـــاورزی ات کش
این فعال اقتصادی که در حال حاضر ریاست کمیسیون 
بازرگانی داخلی اتاق ایران را نیز بر عهده دارد سال هاست 
که با حضور در عرصه صنایع تبدیلی و کشاورزی توانسته 

به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند.

کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران شد
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

ــه  ــج در بیشــتر آشپزخانه هاســت ک ــی رای ــاده غذای ــک م ــی ی ــو عمان لیم
ــت. ــم اس ــالمت جس ــرای س ــاده ای ب ــد فوق الع دارای فوای

آیــا می دانیــد لیمــوی خشــک مــواد اصلــی در آشــپزخانه عمانــی اســت؟ 
بلــه، لیمــوی ســیاه کــه بــه اصطــالح محلــی بــه آن لومــی )loomi( گفتــه 
می شــود، در ایــن شــهر محبــوب بــوده و دارای یــک تــن از فوایــد ســالمتی 

اســت.
ایــن گلوله هــای خشــک شــده را بــا جوشــاندن لیمــوی تــازه تهیــه کــرده و 
ســپس آن را خشــک می کنــد. نتیجــه نهایــی یــک عطــر و طعــم منحصــر 

بــه فــرد، مالیــم و شــیرین بــا رایحــه ای غنــی از تخمیــر اســت.
ایــن مــاده یــک ادویه مرکبات باســتانی عمانی اســت کــه در آشــپزخانه های 
عربــی و آســیایی محبــوب شــده و رنــگ آن از قهــوه ای کمرنــگ تــا ســیاه 
خاکســتری بــا پوســته بیرونــی ســخت و نــازک متفــاوت اســت. در حالــت 
تــرک خوردگــی، ایــن آهک هــا گوشــت پوســته ای خشــک دارنــد. هرچــه 
لیمــو تیره تــر باشــد، طعــم آن  تندتــر می شــود. ایــن مــاده غذایــی بــرای 

مصــرف، معمــوال خــرد شــده یــا بــه عنــوان پــودر اســتفاده می شــود.
 در اینجــا هشــت مزیــت اســتفاده از لیمــوی ســیاه یــا همــان لیمــون عمانــی 

ارائــه شــده اســت:
۱. از بیماری های قلبی جلوگیری می کند

ایــن مــاده غذایــی حــاوی اجــزای مفیــد پتاســیم بــرای عضالت قلب بســیار 
ــرا پمپــاژ خــون را تقویــت و تنظیــم می کنــد، همچنیــن  ــی اســت، زی عال

باعــث کاهــش فشــار خــون و کاهــش کلســترول می شــود.
2. سیستم هضم سالم را ارتقا می دهد

لیمــوی عمانــی اســهال و ســایر مشــکالت معــده را درمــان کــرده و سیســتم 
ایمنــی بــدن را تقویــت می کنــد. یــک پــاک کننــده طبیعــی بــرای دســتگاه 

گــوارش بــوده، یبوســت را برطــرف و اشــتها را بــاز می کنــد.
3. یک عامل سم زدایی درخشان است

لیمــوی عمانــی بــا تمیــز کــردن روده بــا درصــد بــاالی ویتامیــن C و خــواص 
ضــد باکتــری، باکتری هــای مضــر، مــواد زائــد و ســایر ســموم را از بــدن خــارج 

ــد. می کن
4. دارای خواص ضد سرطانی است

ایــن خــواص ضــد ســرطانی اســت کــه از تغییــر DNA جلوگیــری می کنــد، 
بــه دلیــل ترکیباتــی کــه گــزارش می شــود تقســیم ســلول را در بســیاری از 
رده هــای ســلول ســرطانی متوقــف کــرده و بــه عنــوان یــک آنتــی بیوتیــک 

ــد. ــز کار می کن ــی نی طبیع
5. دارای یک تن مواد معدنی

ــی مــواد  ــا ردیاب حــاوی اســیدفولیک، ویتامیــن B و اســید آمینــه، همــراه ب
معدنــی ماننــد کلســیم، آهــن، منیزیــم، فســفر، پتاســیم اســت کــه بــه تولیــد 

ــد. ــک می کن ــد کم ــلول های جدی س
۷. ویتامین C را ذخیره می کند

ــه  ــرماخوردگی مقابل ــاب و س ــا الته ــی ب ــوی عمان لیم
می کنــد و باعــث افزایــش کارآیــی در سیســتم ایمنــی 
بــدن می شــود. همچنیــن از بــدن در برابــر عفونت هــای 

ــد. ویروســی و اســترس محافظــت می کن
D ۸. یک منبع عالی برای ویتامین

لیمــوی عمانــی تحــرک جســمی را افزایــش می دهــد، 
از پوکــی اســتخوان جلوگیــری کــرده و اســتخوان ها، 

عضــالت و دندان هــا را تقویــت می کنــد.

فواید فوق العاده استفاده از 
لیمو عمانی

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      مرداد ماه 1400      شماره 34 دوره جدید )139(      



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

55

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

به گفته دانشمندان، در حالی که یک رژیم غذایی سالم و متعادل برای داشتن یک سبک زندگی سالم 
توصیه می شود، خوردن شکالت در صبح می تواند به کاهش وزن کمک کند.

نتایج مطالعه محققان دانشگاه مورسیا اسپانیا نشان داد که مصرف مقدار غلیظ شکالت در صبح 
برای مدت کوتاهی ممکن است به بدن در چربی سوزی و کاهش سطح قند خون در زنان یائسه 

کمک کند.
در این مطالعه کوچک، آنها به ۱۹ زن یائسه ۱۰۰ گرم شکالت را در صبح )ظرف یک ساعت از 

زمان بیدار شدن( یا شب )یک ساعت قبل از خواب( دادند.
نتایج نشان داد مصرف شکالت در صبح یا عصر منجر به افزایش وزن نمی شود.

همچنین مصرف شکالت در صبح یا عصر می تواند بر گرسنگی و اشتها، ترکیب میکروبیوم های 
روده، خواب و سایر عوامل تأثیر بگذارد.

طبق تحقیقات، خوردن شکالت در صبح می تواند به چربی سوزی کمک کند و همچنین می تواند 
سطح گلوکز را در خون کاهش دهد.

این تأثیر احتماالً به دلیل وجود مواد شیمیایی مفیدی به نام فالوانول است که به طور طبیعی در 
کاکائو یافت می شود و اکسیداسیون چربی را افزایش می دهد.

خوردن مقدار کمی شکالت قبل از خواب می تواند سوخت و ساز بدن را تغییر داده و به الگوی خواب 
منظم تری منجر شود.

کدو سبز از نظر محتوای ویتامین ها و مواد معدنی مفید حد متوسطی دارد، اما خوردن مداوم آن اثر مثبتی بر عملکرد روده خواهد داشت.
اسوتالنا فوس متخصص تغذیه در روسیه معتقد است که کدو سبز خطرات تصلب شرایین و تشکیل سنگ صفرا را کاهش می دهد.

کدو سبز یکی از کم خوراکی ترین مواد غذایی در جهان است که باید به ان توجه بیشتری شود و استفاده بیشتری از آن کرد. 
کدو سبز، سرشار از کاروتنوئیدها، لوتئین و ایزومر زیگزانتین آن است )در ۱۰۰ گرم – 35/4 درصد از ارزش روزانه 
زیگزانتین بدن را تامین می کند(. این مواد قادر به جمع شدن در بافت های چشم هستند و از بینایی 

محافظت می کنند.
اسید های اسکوربیک و فولیک زیادی در کدو سبز وجود دارد – به ترتیب ۱۷ و 5-4 
درصد از نیاز روزانه و همچنین، ۱۱  درصد نیاز روزانه پتاسیم را تامین می کنند. 
همچنین حاوی فیبر غذایی و آب الزم برای عملکرد طبیعی روده 

است.
کدو سبز منبع خوبی از آنتی اکسیدان های لوتئین و 
زئاگزانتین است که ضد پیری هستنند و از سلول های بدن 
و پوست، در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کنند و 
با خوردن هر روز کدو سبز، شما بیشتر جوان خواهید 

ماند.

مصرف صبحگاهی شکالت 
به چربی سوزی و کاهش وزن کمک می کند

خ می دهد؟ وزانه کدو سبز چه اتفاقاتی در بدن شما ر با مصرف ر
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  مقدمه
چربي ها و روغن ها به عنوان غني ترین منبع انرژي 
انسان تلقي مي شوند. هر گرم چربي حاوي ۹ کالري انرژي 
مي باشد، در حالیکه پروتئین ها و کربوهیدرات ها فقط 
4 کالري به ازاي هر گرم تامین مي کنند. چربي ها نقش 
 A, D, E, حیاتي در مکانیسم رشد داشته و ویتامین هاي
K محلول در چربي هستند و فقط از این طریق جذب بدن 
مي شوند. همچنین نقش چربي ها در طعم و مزه غذاها، 
ایجاد تمایل به مصرف و سهولت بلع غذا غیر قابل اغماض 
است. بنابراین کیفیت روغن ها و چربي ها داراي اهمیت 

فراواني است. 
روغن ها و چربي ها از منابع مختلف گیاهي و حیواني به 
دست مي آیند، روغن هاي گیاهي در دماي اتاق مایع بوده 
و اغلب از گیاهان، مغز میوه، دانه گیاه و غیره استخراج 
مي کنند. اغلب چربي  هاي حیواني در دماي اتاق به حالت 
جامد بوده، بنابراین نمي توان آن ها را روغن به حساب آورد. 
اما برخي جانوران از جمله ماهي و برخي از حیواناتي که در 
آب و هواي سرد زندگي مي کنند چربي بدنشان به حالت 
مایع مي باشد. معموال از روغن ها براي سرخ کردن و پخت 
مواد غذایي استفاده مي شود، ولي گاهي براي نگهداري مواد 

غذایي نیز به آن ها روغن اضافه مي کنند.
 بزرگترین منبع تامین روغن هاي نباتي در ایران پنبه 
دانه است که محصول فرعي از کشت پنبه مي باشد. دانه 
آفتابگردان نیز به عنوان یکي از پرکاربردترین دانه روغني  
مصرفي در صنایع غذایي مطرح مي باشد. ساختار اصلي 
روغن ها و چربي ها الکل اسید چرب است که خواص 
فیزیکي آن ها از جمله نقطه ذوب، نرمي و سفتي، اشکال 
کریستالي بستگي به طول زنجیر اسیدهاي چرب، اشباع یا 
غیر اشباع بودن و طرز قرار گرفتن آن ها در مولکول چربي 
دارد. چربي ها و روغن ها به صورت اشباع و غیر اشباع 
هستند، چربي هاي اشباع به لحاظ سالمتي براي مصارف 
تغذیه اي مناسب نمي باشند، زیرا بر اساس مطالعات انجام 
یافته در بروز بیماري  هاي قلبي و عروقي ، چاقي، سکته 
قلبي، افزایش چربي خون موثر هستند. بیشتر چربي هاي 

حیواني اشباع بوده و حاوي کلسترول هستند. 
روغن هاي گیاهي مایع نظیر روغن زیتون و کنجد با دارا 
بودن مقادیر کافي از اسیدهاي چرب غیراشباع و ضروري 
و نداشتن کلسترول مناسب تر از روغن هاي جامد هستند. 
روغن هاي نباتي غیر اشباع نظیر روغن دانه سویا و پنبه 
دانه که به روش هیدروژناسیون فرآوري مي شوند، حاوي 
مقادیري اسید چرب ترانس هستند که براي سالمتي 
مضر تلقي مي شوند.. هیدروژناسیون فرایندي است که 
باعث تبدیل روغن هاي مایع به چربي هاي نیمه جامد یا 
جامد مي شود که براي مصارف  خاص نظیر شورتنینگ ها و 
مارگارین مناسب هستند، همچنین باعث پایداري روغن ها 
در برابر اکسیداسیون مي شود. اخیرا صنایع تولید روغن در 
جهت تولید روغن هاي نباتي جامد یا نیمه جامد با محتواي 
اسید چرب ترانس پایین تالش نموده اند که موفقیت بزرگي 
محسوب مي شود. اسیدهاي چرب غیر اشباع سریعتر از 
اسیدهاي چرب اشباع اکسید شده و ایجاد بد طعمي و 
بوهاي نامطبوع در روغن ها مي کند. از این جهت روغن هاي 

اشباع براي سرخ کردن مناسب هستند ولي 
به دلیل اثرات سو این روغن ها بر 
سالمتي انواع غیر اشباع توصیه 

مي گردد. 
روغن ها جز محصوالت حساس 

به فساد هستند. ترکیبات حاصل از فساد 
روغن ها باعث تغییراتي در رنگ، بو، بافت، 
ویتامین هاي موجود در ماده غذایي و 
آسیب به پروتئین ها و کاهش ارزش 
تغذیه اي مي-گردد. دماي باال، نور 
مستقیم و قرارگیري در معرض 
اکسیژن هوا باعث افزایش فساد 
روغن  ها مي شود. اکسیداسیون 
روغن ها منجر به تولید رادیکال هاي 
آزاد و پراکسیدها شده که باعث 
ایجاد آسیب هاي مختلف نظیر 
سرطان ها در بدن انسان مي شود.

نکته حایز اهمیت دیگر تقلبات 
در روغن ها و چربي ها مي باشد. 
تقلب در مواد خوراکي به اشکال 

مختلف صورت مي گیرد. رایج ترین 
تقلبات در روغن ها، افزودن روغن هاي ارزانتر به روغن هاي 
با قیمت باالتر است کنترل کیفیت یکي از پارامترهاي مهم 
در صنایع امروزي است که در ارتباط مستقیم با نوع صنعت 
و کاربرد فراورده مي باشد. کنترل کیفیت روغن ها و چربي ها 
هم در کارخانجات فراوري این مواد و هم در کارخانجاتي 
که از این گروه به عنوان مواد اولیه در محصوالت خود 
استفاده مي کنند انجام مي شود. از فاکتورهاي کیفي مهم 
در روغن ها و چربي ها، مقدار اسیدیته و عدد پراکسید 
مي باشد که نشانگر فساد روغن است. در آزمایشگاه گروه 
صنعتي نجاتي تمامي آزمایشات الزم براي کنترل کیفیت 
روغن ها و چربي ها انجام مي شود. تا محصوالت سالم در 

اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

وغن ها  کیفیت ر
و چربی های خوراکی

تهیه و تنظیم:
مهندس سمیرا اصل نژاد

کارشناس تحقیق و توسعه 
گروه صنعتي نجاتي - آناتا

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      مرداد ماه 1400      شماره 34 دوره جدید )139(      
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ایران سابقه ای طوالنی در تحریم شدن دارد و عالوه بر 
تجربه تحریم ها در سال های پس از ملی شدن صنعت 
نفت در دهه 3۰ خورشیدی، از همان سال نخست 
از اشغال سفارت آمریکا در  انقالب اسالمی و پس 
تهران تاکنون همواره با تحریم مواجه بوده است. اما 
شاید تحریم های گسترده هسته ای در سال های ۹۰ 
تا ۹5 خورشیدی که در نهایت به توافقنامه برجام و 
برداشته شدن آنها ختم شد و تنفس حدود سه ساله 
پس از آن که با خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت 
تحریم های آمریکا علیه ایران به پایان رسید، مهم ترین 
تجربه ای بود که صنایع را بیش از پیش آماده مواجهه 

با تحریم کرد.
فشار  از  رفت  برون  برای  الزم  راهکارهای  از  یکی 
تحریمها، کاهش بحران اقتصادی در جامعه، افزایش 
ضریب اشتغال، کاهش بیکاری و فعال کردن واحدهای 

نیمه فعال و  راکد بوده است.
خرید  اقتصادی  صرفه  از  شدند  باعث  تحریم ها 
کاالهای وارداتی کاسته شده و تولید داخل و صادرات 

توجیه پذیری قابل قبولی بیابند.
مدت زیادی است فشار مشکالت معیشتی بر مردم 
فزونی گرفته است. افزایش قیمت ها در کنار کمبود 
ارز  نرخ  نوسانات  همچنین  و  کاالها  برخی  عرضه 
برای  را  مردم  خاطر  پیش رو،  تورمی  چشم انداز  و 
تأمین معیشت خود آشفته کرده است. اما بسیاری 
از فعاالن اقتصادی و کارشناسان این حوزه، معتقدند 
اثر تحریم ها بسیار کمتر از سوءتدبیر مسئوالن و به 

عبارتی تحریم داخلی است.
صدور بخشنامه های متعدد از یک سو، تحریم های 
فزاینده علیه صنعت ایران و عمل نکردن تعدادی از 
بانک ها به تعهدات خود در قبال کارخانه ها و صنایع 

تولیدی باعث آن شده تا تعدادی از این صنایع به مرز 
تعطیلی و ورشکستگی برسند.

به گفته معاون وزیر صمت امسال حدود یک هزار 
و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی کشور که به علل 
مختلف راکد و یا زیر ظرفیت کار می کنند به چرخه 

تولید باز خواهند گشت. 
با هدف باز فعال سازی واحدهای راکد و یا واحدهایی 
قالب  که زیر ظرفیت در حال فعالیت هستند، در 
کلینیک صنعت در سطح کشور ۹۰۰ مشاور از بخش 
خصوصی و شرکت های دانش بنیان انتخاب که این 
مشاورها با حضور در این واحدها نسبت به عارضه یابی 
و بررسی های علمی و اقتصادی و رصد نقاط ضعف 

آنها اقدام می کنند.
تعدد دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها، زمان 
بر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص 
کاالها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی و بین المللی 
وعده داده شده، محدودیت های حاکم بر صرافی ها، 
پیمان سپاری های  در  نادرست  سازوکارهای  برخی 
ارزی و عمل نکردن مسئوالن مختلف به وعده های 
داده شده از عمده ترین مصداق های سوء مدیریت 
داخلی و خودتحریمی است که مانع از رونق تولید 

داخلی می شود.
رکود، واردات بی رویه، قاچاق فراوان اجناسی که در 
داخل کشور نیز تولید می شود، باالبودن هزینه های 
و  مردم  خرید  قدرت  کاهش  باال،  نقدینگی  تولید، 
عدم حمایت و برنامه ریزی نادرست دولت در حمایت 
از بخش صنعت و تولید از عوامل مهم در تعطیلی 
کارخانه ها و بیکار شدن کارگران از سوی کارشناسان 

معرفی می شود .
ضعف نظام بانکداری کشور سال هاست که یکی از 
مهمترین موانع تولید در کشور است و همواره دست و 
پای تولیدکنندگان را بسته و نوعی حکمرانی ناعادالنه 
بر تولید و بگاههای اقتصادی دارد. چه بسیار تولید 
کنندگانی که با وجود تولید محصوالت با کیفیت و 
نوآورانه و تالش برای ایجاد اشتغال پایدار مورد بی 
مهری نظام بانکی قرار گرفته و به تعطیلی کشیده 

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

پرداخت مالیاتی دارد.
بروکراسی های اداری یکی از مهمترین عوامل فرار 
سرمایه از بخش تولید، ایجاد بی انگیزگی و خوابیدن 

چرخ تولید در کشور است.  
در همه جای دنیا برای تولیدکنندگان و کارآفرینان 
بخششی  فرآیندهای  و  تسهیل کننده  ویژه  شرایط 
ویژه ای در نظر گرفته می شود که متأسفانه این موارد 
در کشور ما وجود ندارد، لذا زمانیکه هزینه تمام شده 
به  تولیدکننده  شود،  تمام  گران  تولیدکننده  برای 

سمت داللی و واسطه گری سوق داده خواهد شد.
امکان پذیر  تولید  سرمایه گذاری در کشور در سایه 
است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهمترین 

تهدید برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است.
ایرانی  محصوالت  به  نسبت  عمومی  اقبال  افزایش 
می تواند به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای رفع 
معضالتی مانند بیکاری گسترده جوانان و حجم باالی 
قاچاق کاال باشد. بدون شک حمایت از تولیدات داخلی 
موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه 
بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، 
ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران 
در ارائه کاال و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و 
کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای 
تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر 
ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی 

مردم خواهد شد.
درمان عارضه خود تحریمی در کشور نظارت جدی 
و کنترل بی قید و شرط تمام دستگاههای نظارتی و 
قوای سه گانه را می طلبد و تا زمانی که این عارضه 
مهلک در کشور وجود دارد نمی توان به ایجاد فضای 

امن تولید و سرمایه گذاری چندان امیدوار بود.

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

خود تحریمی در تولید ملی
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فرم اشتراک

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

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

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

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

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

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

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

واریز	شد.

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

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

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

اولین نشریه تخصصي صنایع غذایي ایران              

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

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

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

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

شهرستان 480000 )چهارصد و هشتاد هزار( تومان
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