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 مدیر اجرائی:
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مدیربازرگانی: 
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صفحه آرا:
شعیب مکتب داری

سرمقاله
اخبار

بهترین استراتژی در کشور صادرات غیرنفتی است
وزارت کشاورزی باید استراتژی تحول در بخش کشاورزی را با تعامل با 

تشکل های  بخش خصوصی و تولید کنندگان و صادرکنندگان واقعی آغاز کند
برای داشتن صنایع تبدیلی بهر هور، وزارت کشاورزی، علمی و 

هوشمندانه برنام هریزی کند
بیستمین دوره نمایشگاه شیرینی و شکالت، ماشین آالت و مواد اولیه 

بیسکویت تهران ۱۴۰۰ برگزار می شود
به شرکت های بسته بندی، مرغ داده نمیشود

بر توسعه تجارت الکترونیک در پساکرونا تمرکز شود
کاهش مالیات تولید و اصالح نحوه ی بازپرداخت تسهیالت ارزی صادرکنندگان

راه رهایی از شرایط کنونی وفاق ملی
اخبار شرکت های صنایع غذایی

ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی شد
دستور »مخبر « برای بررسی راه های جلوگیری از افزایش قیمت شیر و لبنیات

در صنعت شیرینی و شکالت ایران چه می گذرد؟
امنیت غذایی کشور در گرو تولید محصوالت سامت محور

بیکاری پنهان در واحدهای کوچک و متوسط با تزریق سرمایه در 
گردش برطرف شود

تالش قانونی بر تفکیک جدایی صنعت از تجارت یکی از عوامل 
موفقیت تیم اقتصادی دولت خواهد بود

در شرایط کنونی کشور نیازمند به حضور تصمیم گیران و برنامه ریزان 
توانمند است

دمیرچی از روند ساخت مدر نترین خط تصفیه روغن نباتی در ایران و 
خاورمیانه رونمایی کرد

پرهیز دولت از اقتصاد دستوری و عدم تداوم قیمت گذاری دستوری
اخبار

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

اخبار صنایع غذایی جهان
)HFCS( شربت ذرت با فروکتوز باال

فرم اشتراک
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مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن:

 وزارت کشــاورزی باید استراتژی تحول در بخش 
کشاورزی را با تعامل با تشکل های بخش خصوصی 

و تولید کنندگان و صادرکنندگان واقعی آغاز کند   

ساداتی نژاد 
وزیر جهاد کشاورزی شد
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مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران مطرح کرد:

از  صنعت  جدایی  تفکیک  بر  قانونی  تالش 
تجارت یکی از عوامل موفقیت تیم اقتصادی 

دولت خواهد بود

رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی: 
در شرایط کنونی کشور نیازمند به حضور 

تصمیم گیران و برنامه ریزان توانمند است
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سرمقاله

سید مصطفی هاشمی طبا

چشم انداز تولید و اقتصاد ایران با برنامه های ارائه شده وزیران اقتصادی

بسمه تعالی

اگر نیک بنگریم برنامه های ارائه شده وزیران در همه ادواربه مجلس بطریقه ای نگارش یافته که گوئی یک دستگاه 
تکثیر و چاپ با اندکی اغماض رونوشت برداری کرده است.

تنظیم جمالت و درج مطالب مهم و در قالبی شبیه علمی و زیباگونه از خصوصیات برنامه های وزرا برای ارائه به 
مجلس می باشد. برنامه های ارائه شده وزرای دوره سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. اگر بخواهیم تک 
تک جمالت برنامه های ارائه شده را مورد مداقه قرار دهیم باید اعتراف کنیم که هیچ ایراد و اشکالی به آنها نمی 
توان وارد ساخت و صدالبته وقتی جمالت در فضای مجازی- و نه با توجه به واقعیت عینی- تحریر شود طبعا چنین 

نیز خواهد شد.
برای مثال بخش تنظیم بودجه ساالنه را تصور نمائید. برای دولت سیزدهم با توجه به مسائل موجود و نگاه های از 
پیش اعالم شده بسیار واضح است که راهی جز ادامه راه دولت قبلی و مصوبه مجلس که بودجه را هر چه بیشتر 
تورمی کردند وجود ندارد. هر چند در دستور 12 ماده ای رئیس جمهور در این خصوص مسائلی ذکر شده اما باید 
گفت نهایتا برآیند این 12 ماده در عمل صفر خواهد شد مگر آنکه مثل همیشه بودجه عمرانی را به صفر برسانند 
واال هیچ یک از موارد ذکر شده در بودجه قابل کاهش نمی باشد و اگر سخن از کم کردن ریخت و پاش ها و هزینه 
های غیرضروریست اوال درصد آنچه مشمول این امر می شود بسیار ناچیز است و نیز هر سازمان و نهاد و وزارت 
برای خود توجیهات الزم را دارد. می گویند وقتی در ترکیه تورم حدود 70% بود وزیر اقتصاد حقوق کارمندان دولت 
را 15% کاهش داد. آیا دولت سیزدهم می تواند بودجه کل کشور که کسری نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان را 
دارد را کاهش دهد؟ ظاهرا نه دولت و نه مجلس و نه سایر ارگانها قادر به اتخاذ چنین تصمیماتی نمی باشند و تورم 

رو به باال همراه با قدرت خرید رو به زوال مردم ادامه خواهد داشت.
همه باید بدانیم اقتصاد کشور برمبنای زیربنای سرزمینی، محیط زیست و کشاورزی می باشد که در برنامه های 
اعالم شده هیچ جایگاهی ندارد. بایک سرزمین سوخته و آلوده و تب آلود کدام اقتصاد معنی می دهد در حالیکه 
همه روی مسائل پولی و مالی و سرمایه ای و سوداگری همه برنامه میدهند. برنامه هائیکه هرگز محقق نخواهد شد.

در چنین صورتی تنها روشی که می تواند به تولید و اقتصاد و چشم انداز قابل تحملی را ارائه کند گام گذاشتن 
در یک سیستم اقتصادی لیبرال و آزادی قیمت ها می باشد تا حسب خواست اقتصاد )علیرغم در تنگنا گذاشتن 
مردم و پایمال شدن ضعفا( تبادالت اقتصادی جامعه به تعادل برسد و تنها در اینصورت است که تولید و اقتصاد می 
تواند به حیات خود ادامه دهد. اگر بخواهیم چنین باشد باید طرحی نو دراندازیم وبقول یکی از نامزدهای ریاست 
جمهوری که پزشک جراح است باید دست به جراحی های بزرگ در اقتصاد بزنیم. آیا چنین جرات و جسارت و 

برنامه ای می توانیم داشته باشیم.
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شکر گران شد
دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: 
با افزایش قیمت جهانی شکر و عدم عرضه از سوی 
بازار گران  این محصول در  بازرگانی دولتی، نرخ 

شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ غالمحسین  به گزارش 
بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر از افزایش 
قیمت شکر در بازار خبر داد و گفت: بازرگانی دولتی 
هر کیلو شکر را با نرخ 11 هزار و 500 تومان در 
اختیار صنف و مصرف خانوار قرار می داد، اما هم 
اکنون با نرخ 12 هزار و 500 تا 12 هزار و ۶00 
تومان بسته به کارخانه و شهر محل کارخانه توزیع 

می شود.
او افزود: گرچه عرضه شکر 11 هزار و 500 تومانی 
بازار را متعادل نگه می داشت، اما با عدم عرضه از 
سوی بازرگانی دولتی قیمت شکر افزایش خواهد 

داشت.
بهمنی ادامه داد: بازرگانی دولتی به عنوان ذخایر 

استراتژیک باید ۳00 هزار تن شکر در انبارها داشته 
باشد تا در صورت بحران قیمت به بازار عرضه کند.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با اشاره به اینکه 
قیمت هر کیلو شکر درب کارخانه به 1۳ تا 14 هزار 
تومان می رسد، بیان کرد: براین اساس هر بسته 
شکر ۹00 گرمی برای مصرف کننده کمتر از 17 
هزار تومان نخواهد بود. هر چند طبق رصدها هم 
اکنون هر کیلو شکر با قیمت 20 هزار تومان هم در 

بازار توزیع می شود.
او از افزایش جهانی قیمت شکر خبر داد و گفت: 
از  بنادر  قیمت جهانی هر تن شکر خام تحویل 
450 تا 4۶0 دالر به 500 دالر رسیده است که 
این موضوع در کنار افزایش ارز نیما و آزادسازی بر 

قیمت اثر گذار است.
به گفته بهمنی، آمارها نشان می دهد از ابتدای سال 
تنها کارخانه ورامین اقدام به واردات کرده است و 
مابقی کارخانه ها به سبب ارزان بودن قیمت شکر 
داخلی در مقایسه با شکر خارجی، واردات برایشان 

صرفه اقتصادی نداشته است.
دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر ادامه داد: سال 
۹۶ با تولید 2 میلیون تن شکر به خوداتکایی نسبی 
رسیدیم که متاسفانه اعمال سیاست های نادرست 

در زمینه قیمت منجر به شکست این طرح شد.
به طور متوسط  اینکه  بیان  با  این مقام مسئول 
سالیانه ۸00 هزار تن شکر برای تعادل قیمت در 
بازار وارد می شود، گفت: انجمن تصفیه کنندگان 
شکر میزان مصرف شکر سالیانه را 2 میلیون و 
۸00 هزار تن و انجمن تولیدکنندگان 2 میلیون و 
400 هزار تن اعالم می کند که با این وجود بر سر 

واردات شکر هم اختالف نظر وجود دارد.
او با بیان اینکه قیمت شکر داخلی باالتر از نرخ 
کنونی است، گفت: امسال مسئله بحران آب جدی 
است که با واقعی شدن قیمت شکر و چغندر، تولید 
بنابر بررسی  اقتصادی ندارد به طوری که  صرفه 
های صورت گرفته هزینه آب هر کیلو چغندر 25 تا 

۳0 هزار تومان است.
بهمنی در پایان تصریح کرد: علی رغم بحران آب 
در کشور، بحث خودکفایی شکر مطرح است، در 
حالی که بی توجهی به هزینه آب منجر به نابودی 

تولید می شود.

 

استراتژی صادرات زعفران باید 
به نفع تولید و تجارت باشد

قیمت  درصدی   20 تا   10 افزایش  از  حسینی 
زعفران خبر داد و گفت: تا عرضه زعفران نو به بازار 
ادامه  این محصول  امیدواریم روند اصالح قیمت 

یابد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی حسینی 

خبار ا
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عضو شورای ملی زعفران، از افزایش قیمت زعفران 
در بازار خبر داد و گفت: طی یک ماه اخیر قیمت 
هر کیلو زعفران 10 تا 20 درصد رشد داشته که 
روند  این  بازار  به  نو  زعفران  عرضه  تا  امیدواریم 

متوقف نشود.
 ۸ را  دسته  زعفران  کیلو  هر  کنونی  قیمت  وی 
و  میلیون   10 را  زعفران پوشال  تومان،  میلیون 
زعفران سوپر نگین را 17 تا 1۸ میلیون تومان اعالم 
کرد و افزود: قیمت کنونی زعفران طی یک ماه اخیر 
روند افزایشی داشته، اما در شرایط فعلی یک عده 
که زعفران در دست دارند، به دنبال بازارگردانی و 

افزایش قیمت هستند.
حسینی ازدیاد تقاضا و مصرف برای خرید در دهه 
اول محرم را علت اصلی گرانی زعفران دانست و 
گفت: بعد از دهه اول محرم مصرف فروکش می 
کند و مجدد در ایام صفر به اوج خود می رسد، 
اما در مجموع قیمت زعفران نسبت به سایر کاالها 

نوسانی نداشته است.
وی با اشاره به اینکه قیمت زعفران مرتب در حال 
تغییر است، افزود: امیدواریم قیمت این محصول به 
نرخ واقعی خود برسد تا کشاورزان به تولید دلگرم 

شوند.
حسینی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت سایر 
کاالها، نرخ زعفران  تغییر محسوسی نداشته است.

عضو شورای ملی زعفران از رشد صادرات زعفران 
به  استمرار روند رشد صادرات  خبر داد و گفت: 
مسائلی همچون آرامش منطقه و جابه جایی پول 
بستگی دارد و به طور کلی در خصوص زعفران 
باید یک استراتژی دنبال شود که به نفع تولید و 

تجارت است.
بیان کرد: گرچه  تولید زعفران  آینده  وی درباره 
تولید زعفران تحت تاثیر مسائل خشکسالی کاهش 
می یابد، اما تا زمان برداشت نمی توان پیش بینی 
دقیقی داشت چرا که همه ساله درصدی سطح 

زیرکشت افزایش می یابد.
حسینی با اشاره به اینکه زعفران گیاه سازگار با 
بیان کرد: برخی کشاورزان تصور  آبی است،  کم 
می کنند که در زمستان گیاه نیاز به آب ندارد، 
درحالیکه وزارت جهاد کشاورزی باید کشاورزان را 
آموزش بدهد که زعفران باید در منطقه ای کاشته 

شود که امکان آبیاری وجود داشته باشد.
این مقام  مسئول ادامه داد: برخی کشاورزان نبود 
بارندگی در زمستان را بهانه ای برای آب ندادن 
به گیاه مطرح می کنند، درحالیکه جای این سوال 
مطرح است آیا کشاورزان دیم کاشتند که دالیلی 

مبنی بر عدم بارندگی را مطرح می کنند؟

وی با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد کشاورزان 
زعفران کار حداکثر یک هکتار زمین دارند، بیان 
شرایطی  هر  تحت  مالک  خرده  کشاورزان  کرد: 
این  دیگر  عبارت  به  و  می دهند  ادامه  تولید  به 
کشاورزان خرده مالک از بهره برداران قدیمی این 
صنعت هستند، اما بخش دیگر افرادی هستند که 
در حاشیه شهرها با اجاره کردن زمین و آب به 
امر تولید می پردازند و همواره به دنبال منافع خود 
هستند، امسال هم به خاطر شرایط خشکسالی و 

کم آبی اقدام به کشت نکردند.
عضو شورای ملی زعفران در پایان با بیان اینکه 
روستایی  اشتغال زایی  در  اصلی  رکن  کشاورزان 
هستند، تصریح کرد: با توجه به آنکه عمده اشتغال 
در بخش کشاورزی  است، اما قیمت محصول به 
رغم هزینه های باالی تولید تغییری نداشته است 
روستاییان،  ناامیدی  و  روند  این  استمرار  با  که 

اشتغال دچار آسیب می شود.

 

ــران  ــی گ چــرا محصــوالت لبن
شد؟

سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: با توجه به 
افزایش قیمت شیرخام و سایر هزینه های تولید، 
کارخانه های محصوالت لبنی راهی جز افزایش 

قیمت نداشتند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمد 
فرآورده  صنایع  انجمن  سخنگوی  طبا  بنی  رضا 
های لبنی با اشاره به علل گرانی قیمت لبنیات در 
بازار اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد و کاهش 
افزایش  این  از  لبنی  قدرت خرید خانوار، صنایع 
قیمت ها رضایت ندارند، چرا که اوال اولین کسی 
که از افزایش قیمت ضرر می کند به دلیل کاهش 
خود  ما  اینکه  دوم  و  است  تولیدکننده  مصرف، 
بخشی از مردم هستیم و مشکالت معیشتی مردم 
را درک می کنیم، اما به دلیل افزایش ماهانه هزینه 
های تولید از تولید کننده نمی توان انتظار داشت 
که کاالی خود را کمتر از قیمت تمام شده در بازار 

عرضه کنند چرا که نتیجه آن تعطیلی کارخانه، 
بیکاری کارگران و کمبود کاالست.

وی افزود: طی ۶ ماه گذشته به رغم هشدارهای 
مکرر و تقاضا از دستگاه های مختلف، مسئوالن 
ذی ربط اقدام به تصمیم گیری راجع به قیمت 
این وجود  با  اند،  نکرده  لبنی  گذاری محصوالت 
متهم کردن تولیدکننده به افزایش خودسرانه غیر 

منصفانه است.
و  جهاد  وزارت  مسئوالن  داد:  ادامه  طبا  بنی 
وزارت صمت طی ۶ ماه اخیر بر سر اعالم قیمت 
تا  داشتند.  اختالف  شیرخام  و  لبنی  محصوالت 
گذاری  قیمت  مسئولیت  تیرماه  نیمه  از  اینکه 
محصوالت کشاورزی با ابالغ قانون تمرکز به وزارت 
جهاد بازگشت در ادامه وزارت جهاد به جای اعالم 
قیمت، نرخ خرید تضمینی هر کیلو شیرخام را ۶ 
هزار و 400 تومان اعالم کرد که این امر بیانگر 
حداقل قیمت برای شیرخام است، درحالیکه در 

گذشته سقف قیمت اعالم می شد.
این مقام مسئول از افزایش بیش از 50 درصدی 
نرخ  برمبنای  گفت:  و  داد  خبر  شیرخام  قیمت 
4 هزار و 150 تومان که مبنای محاسبه قیمت 
بود،  دولتی  گذاری  قیمت  مشمول  محصوالت 
افزایش، ۶  از 50 درصد  با بیش  قیمت شیرخام 
هزار و 400 تومان اعالم شد و از آنجا که ضریب 
تاثیر شیرخام در تولید محصوالت لبنی ۶5 درصد 
است، چطور می توان انتظار داشت که با افزایش 
50 درصدی قیمت شیرخام، 40 درصدی حقوق 
و دستمزد، ۸0 درصدی مواد بسته بندی و 40 
درصدی هزینه های سربار و … محصوالت لبنی با 

قیمت آذر سال گذشته عرضه شود؟
وی ادامه داد: در سال حمایت از تولید و مانع زدایی 
ها، تولیدکننده نیمی از سال بالتکلیف ماند که 
مسئوالن به تصمیم برسند که با این وجود توصیف 
ما از این بالتکلیفی ها، آزاد شدن قیمت بود چرا که 
به رغم نامه نگاری های متعدد به رئیس جمهور، 
سازمان حمایت، وزیر جهاد، وزیر صمت یک خط 
که  معناست  بدان  این  و  نکردیم  دریافت  جواب 
گویی قیمت گذاری دستوری در دستور کار آقایان 

قرار ندارد که پاسخی نمی دهند.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی درباره اینکه قیمت 
بیان  یا خیر؟  آزاد شده  لبنی  گذاری محصوالت 
کرد: کارخانه ها زمانی می توانند به تولید ادامه 
دهند که سود و زیان آنها مشخص باشد. متاسفانه 
جوابی  متعدد  های  نگاری  رغم نامه  به  زمانیکه 
قانون  به  استناد  با  رو  این  از  نکردیم،  دریافت 
تجارت و آیین نامه قیمت گذاری محصوالت داخل 

اخبار
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اقدام به قیمت گذاری کردیم و همواره آماده ایم 
در مقابل مراجع ذی ربط اسناد و مدارک تولید 
پیرامون قیمت تمام شده محصوالت را ارائه دهیم. 
همینجا از کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان 
حمایت، حسابرسان قسم خورده دعوت می کنیم 
تا مستندات قیمت تمام شده محصوالت لبنی هر 
کارخانه ای که خواستند، بررسی کنند و نتیجه آن 
را به اطالع عموم برسانند تا مشخص شود که آیا 
افزایش قیمت ها از سر طمع بوده یا از سر ناچاری 

تولیدکننده است؟
وی مسئولیت تولیدکننده را تضمین سالمت و 
کیفیت کاال و دسترسی عموم مردم به محصوالت 
در کل کشور دانست و افزود: این مسئولیت نظام 
سیاست گذاری که از یک طرف هزینه های تولید 
از طرف دیگر قدرت خرید مردم را  را کاهش و 
نظام  تصمیمات  نتیجه  اگر  حال  دهد،  افزایش 
سیاست گذاری برعکس بوده نمی توان تولیدکننده 

را پشت میز اتهام نشاند.
بنی طبا با بیان اینکه نرخ کنونی محصوالت لبنی 
تومان  بر مبنای قیمت شیرخام 5 هزار و 700 
حدود 20 تا ۳0 درصد افزایش داشته است، گفت: 
با تصویب قیمت ۶ هزار و 400 تومانی خرید به 
ازای هر کیلو شیرخام از پایان مرداد، عمال قیمت 
باالی ۶ هزار و ۶00 تومان برای کارخانه ها تمام 
می شود که به معنی افزایش هزینه مجدد تولید 
برای کارخانه ها خواهد بود. البته افزایش قیمت ها 
اگر در بستر نظام عرضه و تقاضا انجام شود، کمتر 
از قیمت گذاری دستوری است زیرا کارخانه ها در 
شرایط عرضه و تقاضا با هم برای فروش بیشتر 
رقابت خواهند کرد و قیمت ها به تعادل خواهد 

رسید.
وی در واکنش به راهکار حمایتی معاون اول رئیس 
روز  کرد:  بیان  قیمت  کنترل  جهت  در  جمهور 
جمعه معاون رئیس جمهور اعالم کرده که برای 
کنترل قیمت، تسهیالت در اختیار کارخانه های 
لبنی و دامداران قرار دهد، در حالیکه این راهکار 
این تصمیم  اشتباه 4 دولت قبلی است چرا که 
مانند آنچه در اختصاص ارز مرجع به نهاده های 
برای  تاثیر  فاقد  و  زا  فساد  بودیم،  شاهد  دامی 
کنترل قیمت است. ما همواره خواستار آن بوده 
و هستیم که هر گونه حمایتی از سوی دولت به 
طور مستقیم به دهک های محروم تخصیص داده 
شود. در صورت پذیرش این راهکار، کارخانه های 
لبنی حاضرند قیمت کاالهای اقشار آسیب پذیر و 
شیر رایگان مدارس را با حداقل سود یعنی حدود 

۳ درصد تامین کنند.

قانون،  براساس  کرد:  تصریح  پایان  در  طبا  بنی 
مابه  خواهد،  می  قیمت  تثبیت  دولت  زمانیکه 
التفاوت آن را باید پرداخت کند، توصیه ما حذف 
ارز 4200 تومانی و تخصیص منابع آزاد شده به 

مصرف کننده بخصوص دهک های محروم است.

 
درصــدی   ۳۵ تا   ۳۰ کاهش 
تقاضای خرید مواد غذایی از 

ابتدای سال
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی می گوید کرونا 
و گرانی، تقاضا برای خرید مواد غذایی را ۳0 تا 
۳5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 

داده است.
قاسمعلی حسنی در پاسخ به اینکه در پنج ماه 
گذشته اقالم اساسی سبد غذایی خانوار با چند 
گفت:  است،  شده  مواجه  قیمت  افزایش  درصد 
برنج ایرانی از ابتدای سال حدود ۳۸ درصد افزایش 
قیمت داشته است. یعنی برنجی که در فروردین 
ماه کیلویی ۳1 هزار تومان بود در حال حاضر به 

کیلویی 4۳ هزار تومان رسیده است.
وی ادامه داد: روغن نیز در خردادماه ۳5 درصد 
گرانتر شد که البته همین افزایش ۳5 درصدی 
کاهش تقاضا  را در پی داشت. زیرا وقتی کاالیی با 
افزایش قیمت همراه شود اثر خود را در سبد غذایی 

خانوار به صورت شفاف نمایان می کند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد:شکر 
نیز از ابتدای سال افزایش قیمت ۹0 درصدی را 
از ۶۶50  تجربه کرده است و قیمت مصوب آن 
تومان برای صنف و صنعت به 11 هزار و 500 
تومان  و برای مصرف کننده از ۸700 تومان به 15 
هزار تومان رسیده است. اگر چه در بازار همین نرخ 
های مصوب هم رعایت نمی شود و معموال شکر 
صنف و صنعت 1000 تا 1500 تومان باالتر از نرخ 

مصوب خرید و فروش می شود.
وی در ادامه گفت:حبوبات نیز از ابتدای سال به 

دلیل خشکسالی و کاهش تولید 10 تا ۳0 درصد 
افزایش قیمت داشته است.

حسنی در پایان گفت: کرونا و برگزار نشدن مراسم 
های عزا و عروسی، گرانی و کاهش قدرت خرید 
تقاضای خرید مواد غذایی  باعث شده که  مردم 
۳0 تا ۳5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

کاهش یابد.

دولت واکسیناسیون اصناف را 
سریعا اجرایی کند

ــاق  ــه ات ــت رئیس ــو هیئ ــتی عض ــم درس ابراهی
اصنــاف ایــران گفــت: از بهمــن۹۸ تــا بــه امــروز 
اصنــاف بیشــترین میزان خســارت و آســیب را از 

شــیوع ویــروس کرونــا دیدنــد.
ــذا و  ــت غ ــری صنع ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــه نقــل از ماتریکــس  کشــاورزی)اگروفودنیوز(، ب
نیــوز؛ وقتــی صحبــت از تعطیلــی اصنــاف مــی 
ــای  ــای واحده ــه ه ــد هزین ــت بای ــود، دول ش
ــی  ــش های ــرد و در بخ ــر بگی ــی را در نظ صنف
کــه در اختیــار دولــت مــی باشــد مثــل مالیــات، 
بیمــه، عــوارض، آبونمــان آب، بــرق و… بــا اعمال 

ــد. ــودداری نمای ــا خ ــت آنه ــت از دریاف معافی
ــه  ــانی ب ــت رس ــدم خدم ــط مق ــاف در خ اصن
مــردم هســتند و در راســتان ایــن خدمــت 
رســانی بســیاری از همــکاران صنفــی امــروز در 

ــا نیســتند. ــان م می
ــرای  ــژه ب ــه وی ــاف ب ــت واکسیناســیون اصن دول
صنــوف آســیب پذیــر کــه تامیــن کننــده 
کاالهــای اساســی و ضــروری مــردم میباشــند و 
همچنیــن بازرســان اصنــاف را ســریعا عملیاتی و 

ــد. ــی کن اجرای
دکتر فاطمی امین وزیر پیشنهادی صمت دارای 
رزومه خوبی می باشد و با درد دل اصناف آشنا 
است. امیدواریم با اخذ رای اعتماد و حضور ایشان 
شاهد  نزدیک  آینده  در  صمت  وزیر  عنوان  به 

روزهای خوبی برای اصناف کشورمان باشیم.

اخبار
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تاخیر۶ماهه در تخصیص ارز 
شیرخشک/ارز  اولیه  ــواد  م

۴۲۰۰تومانی را حذف کنید
به  ای  نامه  در  نوزاد  شیرخشک  تولیدکنندگان 
مدیرکل حراست سازمان غذا و دارو با انتقاد از عدم 
تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه این کاال، درباره 

تعطیلی کارخانجات هشدار دادند.
به گزارش مهر؛ انجمن تولیدکنندگان شیرخشک 
نوزاد در نامه ای به مدیرکل حراست سازمان غذا و 
دارو با اشاره به اینکه شرکت های عضو این انجمن 
بعد از گذشت شش ماه موفق به دریافت ارز برای 
نشده اند، خواستار  اولیه شیرخشک  مواد  واردات 
رسیدگی فوری به این مساله شد و درباره تعطیلی 
کارخانجات به دلیل کمبود مواد اولیه هشدار داد، 
به  دیگری  نامه  در  اخیراً  همچنین  انجمن  این 
رئیس سازمان غذا و دارو، آمادگی خود را برای 
خواستار  و  کرده  اعالم  تومانی  ارز 4200  حذف 

حذف آن شده بود.
متن نامه انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد 

به حراست سازمان غذا و دارو به این شرح است:
احتراماً، به استحضار می رساند ماه گذشته لیستی 
از سازمان غذا و دارو در مورد تخصیص ارز 4200 
بانک  به  اطفال  اولیه شیرخشک  مواد  به  تومانی 
مرکزی ارسال شده ولی در عمل، تخصیص ارزی 

اتفاق نیفتاده است.
الزم به ذکر است نیمی از شرکت های عضو این 
انجمن پس از گذشت ۶ ماه هنوز موفق به دریافت 
ارز نشده و نیمی دیگر هم که مشمول شده اند عماًل 
هنوز موفق به دریافت آن از بانک مرکزی نشده اند.

علیهذا با توجه به نگرانی شرکت ها مبنی بر اتمام 
مواد اولیه موجود در انبارها و به تبع آن عدم تولید 
بیم  و  اطفال  شیرخشک  استراتژیک  محصول 
اقدامات  است  خواهشمند  کارخانجات،  تعطیلی 

مقتضی را در این خصوص مبذول فرمائید.
1.5 میلیون یورو مواد اولیه در گمرکات در شرف 

فساد است

بر اساس این گزارش، هفته گذشته رئیس انجمن 
شیرخشک نوزاد گفته بود: 1.5 میلیون یورو مواد 
اولیه تولید شیرخشک نوزاد در گمرکات دپو شده و 

در حال از بین رفتن است.
به گفته هانی تحویل زاده، تغییر کد تعرفه ای این 
محصوالت و انتقال آنها به گروه کاالیی دو موجب 
این اتفاقات شده و مقصر تمام آنها نیز سازمان غذا 

و دارو و وزارت صمت است.
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک نیز در 
واکنش به اظهارات تحویل زاده، ضمن تأیید موارد 
مذکور، اعالم کرد 500 میلیون تن مواد اولیه تولید 
شیر خشک از طریق گمرک شهید رجایی بندر 
عباس وارد کشور شده است که بخشی از آن با 
درخواست صاحب کاال به دلیل شرایط نامناسب 
جوی بندر عباس به گمرک مشهد ترانزیت شده 
است. این کاال در گروه کاالیی یکم و مشمول ارز 
ترجیحی 4200 تومانی بوده که پس از رسیدن به 
کشور، به گروه 25 و بعد گروه 27 تغییر یافته است.

وی ادامه داد: مکاتبات متعددی برای تغییر اولویت 
با  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  بین  کاال  این 
برای  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
تخصیص ارز ترجیحی صورت پذیرفته، اما هنوز 
قرار  صمت  وزارت  پذیرش  مورد  درخواست  این 
نگرفته است و بنابراین هنوز ثبت سفارشی برای 

آن صادر نشده تا به گمرک اظهار شود. 

در متــرو و نانوایــی زعفــران 
نخرید

فروش  که  کرد  تاکید  تهران  استاندارد  مدیرکل 
زعفران های غیراستاندارد در ایستگاه های مترو و 

نانوایی ها ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
بر  باتاکید  ایسنا، محمودرضا طاهری  گزارش  به 
شهروندان  به  زعفران،  استاندارد  بودن  اجباری 
نشان  دارای  زعفران های  حتما  که  داد  هشدار 

استاندارد خریداری کنند.
زعفران،  باالی  قیمت  به  باتوجه  افزود:  وی 

با فروش زعفران های غیراستاندارد و  سودجویان 
بی کیفیت با قیمت های نازل در مکان های خارج 
از عرف نظیر ایستگاه های مترو و نانوایی ها، سالمت 
از این  مردم را به خطر میاندازند. زیرا در برخی 
زعفران های غیراستاندارد از رنگ های غیرخوراکی 

و ناسالم استفاده می شود.
این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: شهروندان 
برای اطمینان از صحت و اعتبار عالمت استاندارد 
درج شده بر روی بسته بندی های زعفران، می توانند 
به سامانه  را  استاندارد  کد 10 رقمی ذیل نشان 
پیامکی 10001517 پیامک و صحت آن مطمئن 

شوند.

 

ســـاخت دســـتگاهی بـــرای 
“آفالتوکســـین”  تشـــخیص 

در شیر
که  است  معروف  سمی  ماده  یک  آفالتوکسین، 
حضور آن در مواد غذایی می تواند موجبات ناسالم 
برای  کشور  محققان  آورد.  فراهم  را  آن ها  شدن 
تشخیص دقیق این سم در شیر که از مواد غذایی 
پرمصرف است، یک حسگر زیستی با کارایی باال 

ساخته و با موفقیت آزمایش کرده اند.
و  غذا  صنعت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
یکی  به عنوان  شیر  کشاورزی)اگروفودنیوز(، 
محسوب  حیوانی  پروتئین  منابع  مهم ترین  از 
می شود، چراکه پروتئین شیر شامل کازئین ها و 
پروتئین های سرمی حاوی اسیدهای آمینه مورد 
نیاز بدن است. به عالوه شیر حاوی ترکیباتی ازجمله 
چربی و مواد معدنی است که وجود آن ها اهمیت 
شیر برای رشد انسان را مشخص می کند. اما این 
ماده تغذیه ای مهم از فرآیند تولید تا بسته بندی 
در معرض آلودگی های مختلفی ازجمله آلودگی 
میکروبی و مواد سمی و مضر نظیر مایکوتوکسین 
سنگین،  فلزات  ها،  اکسین  دی  آفت کش ها،  ها، 
آنتی بیوتیک ها، هورمون ها، ضدعفونی کننده ها و 
هیدروکربن های پلی سیکلیک آروماتیک قرار دارد.

اخبار
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این مواد به گفته متخصصان می توانند از راه های 
سپس  و  شده  دام  غذایی  چرخه  وارد  مختلف 
راه  انسان  غذایی  رژیم  به  شیر  مصرف  طریق  از 
یابند و از این طریق باعث ایجاد طیف وسیعی از 
اختالالت عملکردی در اندام ها و بافت های زیستی 
آلوده کننده  مواد  مهم ترین  از  یکی  شوند.  انسان 
شیر مایکوتوکسین ها هستند که از میان آن ها، 
آفالتوکسین از همه شناخته شده تر است. این ماده 
سمی به عنوان متابولیت ثانویه قارچ ها به حساب 
می آید و از خطرناک ترین نوع مایکوتوکسین های 
موجود در شیر محسوب می شود چراکه سرطان زا و 
جهش زا بوده و مسمومیت براثر آن می تواند موجب 
سرکوب سیستم ایمنی، سرطان و نهایتاً مرگ شود.

چنین  حضور  به موقع  و  درست  تشخیص  برای 
آزاد  دانشگاه  از  پژوهشی  تیمی  شیر،  در  سمی 
اسالمی واحد شهرکرد و دانشگاه تهران، اقدام به 
طراحی و ساخت یک زیست حسگر کرده اند که 
قادر است به خوبی برای پایش آفالتوکسین در شیر 

به کار برده شود.
آن ها زیست حسگر مورد نظر را مبتنی بر الکترود 
مداد گرافیتی اصالح شده با نانو ذرات مغناطیسی 
و نانو ذرات طال طراحی کرده و ساختند و آن را 
در ترکیب با روش تشخیصی کروماتوگرافی مایع با 
کارایی باال یا HPLC برای شناسایی آفالتوکسین 

نوع M1 به کار گرفتند.
نتایج بررسی های انجام شده روی این زیست حسگر 
نشان داد که این سیستم قادر است حتی در حد 
مقادیر پایین تر از سطح مجاز مشخص شده توسط 
استاندارد ملی ایران برای حضور آفالتوکسین در 
شیر یعنی 100 نانوگرم بر لیتر، فرایند تشخیص را 

به خوبی اجرا کند.
آن گونه که محمد حجت االسالمی، دانشیار گروه 
علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد 
و سه همکار دیگرش در این تحقیق، اشاره کرده اند، 
»ارزیابی مشخصه های عملکردی این بیوسنسور یا 
زیست حسگر، حاکی از تکرارپذیری خوب، تکثیر 
آن  مناسب  پایداری  و همچنین  پذیری مطلوب 

بود«.
نیز   HPLC روش  به  شده  انجام  آزمایش های 
کارایی مناسب زیست حسگر طراحی شده توسط 

دانشمندان داخلی را نشان داد.
مختلفی  انواع  »امروزه  می گویند:  محققان  این 
اما  شده اند،  شناخته  آفالتوکسین  گونه های  از 
 B1 شایع ترین آن ها در محصوالت لبنی گونه های
و B2 بوده و مهم ترین متابولیت ها یا مواد سمی 

تولیدی آن ها نیز M1 و M2 هستند«.

تشخیص آفالتوکسین در شیر از اهمیت ویژه ای 
از روش های  استفاده  با  تاکنون  و  بوده  برخوردار 
مختلفی در دنیا انجام گرفته است. اما هر کدام از 
این روش ها دارای محدودیت هایی هستند که نیاز 
به استفاده از شیوه های نوین نظیر بیوسنسورها یا 

زیست حسگرها را دوچندان می کند.
این حسگرهای زیستی با توجه به سرعت و دقت باال 
در تشخیص خود، می توانند نقش مهمی در حل 
مشکالت ایمنی و سالمت مواد غذایی داشته باشند.

نتایج این فعالیت پژوهشی در قالب یک مقاله فنی 
و علمی پژوهشی در نشریه »علوم تغذیه و صنایع 
غذایی ایران« وابسته به انستیتو تحقیقات تغذیه ای 

و صنایع غذایی کشور منتشر شده است.

دهک های پایین جامعه قدرت 
خرید لبنیات را ندارند

با  گفت:  لبنی  فرآورده های  اتحادیه  مدیرعامل 
آزادسازی قیمت محصوالت لبنی دهک های پایین 
جامعه قدرت خرید لبنیات را ندارند و دولت باید بر 

این بازار نظارت داشته باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی احسان 
لبنی در  تعاونی های  اتحادیه  ظفری، مدیرعامل 
واکنش به توقف قیمت گذاری دستوری فرآورده 
های لبنی در بازار اظهار کرد: دولت بر سفره مردم 
باید نظارت داشته باشد چرا که عدم دخالت دولت 

منجر به هرج و مرج در بازار لبنیات می شود.
وی با تاکید بر نظارت دولت به سود منطقی کاالها 
افزود: دولتی که بر زنجیره تولید تا مصرف نظارت 
نداشته باشد، مردمی نیست. در واقع دولت با اعمال 
نظارت بیشتر باید از سود غیرمنطقی کاال جلوگیری 

کند.
ظفری ادامه داد: دولت سیزدهم پس از کسب آرای 
کابینه باید در چارچوب منطقی بر قیمت ها نظارت 
داشته باشد چرا که برخی مسئوالن وزارت جهاد 
عالوه بر افزایش قیمت شیرخام، اهدافی مبنی بر 
آزادسازی صادرات شیرخشک و کره داشتند که 

خوشبختانه تاکنون انجام نشده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی درباره تاثیر 
افزایش قیمت شیرخام بر بازار محصوالت لبنی بیان 
کرد: با اجرای خرید هر کیلو شیرخام به نرخ ۶ هزار 
و 500 تومان، قیمت محصوالت لبنی هم تحت 
تاثیر قرار می گیرد، این درحالی است که دهک 

های ضعیف جامعه قدرت خرید ندارند.
وی در واکنش به آزادسازی قیمت محصوالت لبنی 
کنند  اذعان می  کارشناسان  برخی  گفت: گرچه 
اما  است،  دستوری  قیمت  از  بهتر  آزادسازی  که 
این موضوع واقعیت ندارد. مصداق بارز این امر در 
الستیک، آهن و سیمان به وضوح مشخص است که 

با آزاد شدن، قیمت کاهش نداشته است.
به گفته ظفری، با آزادسازی قیمت محصوالت لبنی 
۹ دهک پایین جامعه توان خرید محصوالت لبنی 
را ندارند ، از این رو اعمال نظارت دولت عالوه بر 
جلوگیری از هرج و مرج بازار منجر به منطقی شدن 

هزینه سفره خانوار هم خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه افزایش قیمت 
شیرخام راه حل مناسبی برای حمایت از دامدار 
نیست، بیان کرد: با توجه به افزایش افسار گسیخته 
دولت  استقرار  از  پس  امیدواریم  کاالها،  تمامی 

تصمیماتی در جهت مهار قیمت کاالها اتخاذ شود.
اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی در  مدیرعامل 
پایان با اشاره به راهکار حمایت از صنعت دامپروری 
تصریح کرد: با استقرار وزیر و معاونان جدید افزایش 
توزیع نهاده های دامی و رفع ایرادات سامانه بازارگاه 
به منظور جلوگیری از فساد بهترین راه حل برای 
ثبات نسبی بازار محصوالت لبنی، گوشت، مرغ و 

تخم مرغ است.

 

رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
نان صنعتی مطرح کرد: 

مشکل تامین آرد در کارخانه های 
نان صنعتی و کاهش تولید

رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان های صنعتی از 

اخبار
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مشکل تامین آرد در کارخانجات تولید نان صنعتی 
آرد شد و  نرخی شدن  داد و خواستار تک  خبر 
گفت: اگر آرد تک نرخی شود، قاچاق آرد متوقف 
می شود، سوء استفاده گران و مافیا از بازار حذف 
تولیدکنندگان  بین  تولید رونق و  می شوند و در 

رقابت ایجاد می شود.
نان های  قیمت  افزایش  درباره  لزومیان  محسن 
صنعتی در سال جاری، اظهار کرد: قیمت نان های 
صنعتی تابع عرضه و تقاضاست و در حال حاضر 
به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و گران تر بودن 
نان های صنعتی نسبت به نان های سنتی، تقاضا در 

این بازار ضعیف است. 
وی با بیان اینکه بازار کشش افزایش قیمت را ندارد، 
تصریح کرد: نمی توان درصد دقیقی برای افزایش 
نوع  چراکه  کرد،  عنوان  صنعتی  نان های  قیمت 
محصول تولیدی و میزان تولید کارخانجات مختلف 
متفاوت و در نتیجه افزایش قیمت آنها نیز متفاوت 
است. از طرف دیگر با توجه به افزایش بی رویه هزینه 
مواد اولیه، بسته بندی و حامالن انرژی چاره ای جز 

افزایش قیمت برای تولیدکنندگان نبود. 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان های صنعتی با 
بیان اینکه این نوع نان به دلیل هزینه های بسته 
غیره  و  بهبوددهنده  آرد،  و  نقل  و  حمل  بندی، 
گران تر از نان های سنتی هستند و افراد کمتری از 
آن ها استفاده می کنند، اظهار کرد: بنابراین هزینه 
تمام شده این نان ها بیشتر و قدرت خرید مردم 
پایین است. اما مشکل مهم تر تولیدکنندگان تامین 

آرد است. 
برخی کارخانجات با یک دهم ظرفیت کار می کنند 
به گفته وی، در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی 
به کارخانجات آرد دولتی نمی دهد و می گوید در 
باعث  مسئله  این  دارد.  وجود  کمبود  زمینه  این 
برای  کند.  پیدا  کاهش  صنعتی  نان  تولید  شده 
روزانه  تن  تولید 50  با ظرفیت  کارخانه ای  مثال 
فقط پنج تن تولید می کند که باعث افزایش هزینه 
تولیدکنندگان می شود. استفاده از آرد آزاد نیز برای 

تولیدکنندگان به صرفه نیست. 
دولتی  بازرگانی  شرکت  اینکه  بیان  با  لزومیان 
اصلی ترین ماده اولیه تولید نان صنعتی را تامین 
نمی کند، گفت: در حال حاضر قیمت آرد با گندم 
برای  تومان  نان سنتی، ۹00  برای  تومانی   ۶۶5
نان صنعتی و فانتزی، 2700 تومان برای صنف و 
صنعت و 5000 تومان به صورت آزاد در بازار وجود 
دارد. اما راه حل مشکالت این است که قیمت آرد 

تک نرخی شود. 
وی با بیان اینکه 70 درصد مواد اولیه تولید نان 

حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  است،  آرد  صنعتی 
مشکل اصلی تولیدکنندگان تامین آرد است. اگر 
آرد تک نرخی شود، قاچاق آرد متوقف می شود، 
سوء استفاده گران و مافیا از بازار حذف می شوند، 
در تولید رونق و بین تولیدکنندگان رقابت ایجاد 

می شود. 
این تولیدکننده در پایان از دولت بعدی خواست که 
مشکل تامین آرد را برطرف و آرد را تک نرخی کند. 
همچنین برای تصمیم گیری با تشکل ها مشورت 

کند.
 

تولیدکنندگان خواستار اصالح 
قیمت شیرخشک نوزاد شدند

ــوزاد  ــک نـ ــدگان شیرخشـ ــن تولیدکننـ انجمـ
در نامـــه ای بـــه رئیـــس ســـازمان غـــذا و دارو 
ـــا  ـــوزاد ب خواســـتار اصـــالح قیمـــت شیرخشـــک ن
ـــد  ـــه تولی ـــواد اولی ـــش قیمـــت م ـــه افزای توجـــه ب

ـــدند. ش
بـــه گـــزارش مهـــر، انجمـــن تولیدکننـــدگان 
ــس  ــه رئیـ ــه ای بـ ــوزاد در نامـ ــک نـ شیرخشـ
ـــت  ـــش قیم ـــتار افزای ـــذا و دارو خواس ـــازمان غ س
شیرخشـــک نـــوزاد شـــد و آمادگـــی خـــود را 
ـــی  ـــی و جایگزین ـــذف ارز 4200 تومان ـــرای ح ب
ـــد  ـــه تولی ـــواد اولی ـــرای واردات م ـــی ب ارز نیمای

اعـــالم کـــرد. در ایـــن نامـــه آمـــده اســـت:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر شانه ساز

ـــذا  ـــازمان غ ـــس س ـــر و رئی ـــرم وزی ـــاون محت مع
و دارو

احترامـــاً همانطـــور کـــه مســـتحضرید درخواســـت 
ــا  ــال بـ ــک اطفـ ــت شیرخشـ ــش قیمـ افزایـ
ـــه  ـــاه ب ـــس از ۶ م ـــن پ ـــن انجم ـــای ای پیگیری ه
ـــد.  ـــن گردی ـــد تعیی ـــر از 15 درص ـــزان کمت می
بدینوســـیله ایـــن انجمـــن بـــه نمایندگـــی از 
همـــه اعضـــا، اعتـــراض خـــود را بـــه موضـــوع 
ـــه  ـــا ب ـــودک بن ـــک ک ـــش شیرخش ـــزان افزای می

ـــی دارد: ـــم م ـــل تقدی ـــل ذی دالی

1 درخواســـت اولیـــه اعضـــا جهـــت افزایـــش 
ـــرای  ـــی ب ـــاس مســـتندات تقدیم ـــر اس ـــت ب قیم
ـــا ۶0  ـــن ۳0 ت ـــدی بی ـــف تولی ـــوالت مختل محص
ـــور  ـــه ط ـــیون دارو ب ـــه کمیس ـــوده ک ـــد ب درص
ـــه طـــور  ـــه قیمـــت همـــه محصـــوالت را ب یکطرف
ـــه  ـــه نمـــوده ک مســـاوی حـــدود 15 درصـــد اضاف

ـــت. ـــب اس ـــی تعج ـــای بس ج
ـــکیم  ـــه واردات اس ـــت ک ـــاه اس ـــش از 7 م 2 بی
ممنـــوع شـــده و اعضـــا بـــه ناچـــار از اســـکیم 
ـــت آن در  ـــه قیم ـــد ک ـــتفاده می کنن ـــی اس داخل
ـــی  ـــا ارز دولت ـــکیم ب ـــر اس ـــر ۳.5 براب ـــال حاض ح
اســـت. هم اکنـــون قیمـــت پـــودر اســـکیم 
ـــر  ـــان و تأثی ـــزار توم ـــا 70 ه ـــن ۶5 ت ـــی بی داخل
ــل 10  ــی حداقـ ــر قوطـ ــی روی هـ ــن گرانـ ایـ

ـــت. ـــد اس درص
۳ قیمـــت ملزومـــات بســـته بندی روز بـــه روز 
ـــت  ـــال قیم ـــوان مث ـــه عن ـــد. ب ـــش می یاب افزای
ـــت  ـــد قیم ـــی 20 درص ـــه تنهای ـــزی ب ـــی فل قوط
ــال  ــول سـ ــه در طـ ــت کـ ــول اسـ کل محصـ
چنـــد بـــار افزایـــش می یابـــد، قیمـــت ســـایر 
ــوا،  ــر مقـ ــز نظیـ ــته بندی نیـ ــات بسـ ملزومـ
ــاه  ــر مـ ــقک هـ ــتیکی و قاشـ ــوش پالسـ درپـ
ــت  ــب اسـ ــی تعجـ ــای بسـ ــش دارد. جـ افزایـ
ــول  ــتوری روی محصـ ــذاری دسـ ــه قیمتگـ کـ
ــت  ــا روی قیمـ ــود امـ ــام می شـ ــی انجـ نهایـ
ـــی  ـــچ نظارت ـــه آن هی ـــن مواداولی ـــره تأمی زنجی
صـــورت نمی گیـــرد. اگـــر بنـــا باشـــد قیمـــت 
ـــات  ـــد ملزوم ـــد، بای ـــت بمان ـــی ثاب محصـــول نهای
بســـته بندی نیـــز تحـــت قیمتگـــذاری قـــرار 

گیـــرد.
شـــرکت ها  ایـــن  ارز،  کمبـــود  جهـــت   4
مجبورنـــد مـــواد اولیـــه خـــود را بـــه صـــورت 
حجم هـــای بســـیار بـــاال و در یـــک پروفرمـــا 
ـــار  ـــت فش ـــن حال ـــد. ای ـــان وارد نماین ـــک زم و ی
ـــرده  ـــرکت ها وارد ک ـــه ش ـــیاری ب ـــی بس نقدینگ
ــا  ــا وام بـ ــوند از بانک هـ ــور می شـ ــه مجبـ کـ
ـــورد در  ـــن م ـــه ای ـــد ک ـــذ نماین ـــاال اخ ـــره ب به

ــود. ــاظ نمی شـ ــت لحـ ــبه قیمـ محاسـ
ـــواردی  ـــایر م ـــوق و س ـــب ف ـــه مرات ـــت ب ـــا عنای ب
کـــه ذکـــر آن در حوصلـــه مکاتبـــات اداری نیســـت، 
ایـــن انجمـــن مصرانـــه تقاضـــا دارد موضـــوع 
ـــدداً  ـــک مج ـــه شیرخش ـــت عادالن ـــش قیم افزای
ــرکت های  ــی شـ ــران مالـ ــور مدیـ ــا حضـ و بـ
ــا  ــه تـ ــرار گرفتـ ــی قـ ــورد بررسـ ــدی مـ تولیـ
بـــه  نزدیک تـــر  تصمیماتـــی  ان شـــاءاهلل 
ـــق  ـــردد. تصدی ـــاذ گ ـــود اتخ ـــای موج واقعیت ه
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ــت  ــال رضایـ ــر حـ ــه هـ ــه بـ ــد کـ می فرماییـ
ـــم، الزم  ـــی ک ـــا حت ـــبی ی ـــو نس ـــده ول تولیدکنن
ـــه طـــور قطـــع در پیشـــبرد  ـــوده و ب و ضـــروری ب
ـــرات  ـــن شـــرایط دشـــوار تأثی ـــور آن هـــم در ای ام
ـــن  ـــری دارد. همچنی ـــاًل انکارناپذی ـــی کام انگیزش
ـــود را  ـــی خ ـــر آمادگ ـــار دیگ ـــن یکب ـــن انجم ای
در جهـــت حـــذف ارز ترجیحـــی و جایگزینـــی 
ـــاری  ـــد پافش ـــه می کن ـــالم و اضاف ـــی اع ارز نیمای
و اجبـــار دولـــت محتـــرم بـــه اســـتفاده از ارز 
ترجیحـــی، نیازمنـــد تأمیـــن بهنـــگام و بـــه انـــدازه 
ـــه  ـــواد اولی ـــالم م ـــه اق ـــرای هم ـــاز ب ـــورد نی ارز م
ـــده  ـــورت نادی ـــت و در ص ـــد اس ـــات تولی و ملزوم
ـــای  ـــی از اولویت ه ـــذف بخش ـــرات ح ـــن اث گرفت
ارزی بـــرای مـــواد اولیـــه و ملزومـــات تولیـــد 
ـــا  ـــه تنه ـــی ن ـــکالت فعل ـــی مش ـــور طبیع ـــه ط ب
ـــن  ـــه ای ـــا ادام ـــه ب ـــد بلک ـــدا نمی کن ـــش پی کاه
رونـــد، شـــکاف موجـــود بیـــن تولیدکننـــده و 

ـــرد. ـــد ک ـــتر خواه ـــه روز بیش ـــت را روز ب دول

 

احتکار  انبار  از  دولتی  شکر 
سردرآورد

ـــت،  ـــازمان صنع ـــی س ـــارت و بازرس ـــاون نظ مع
معـــدن و تجـــارت )صمـــت( اســـتان تهـــران 
ـــل  ـــکر، از مح ـــن ش ـــش از 2۳ ت ـــف بی از کش
ـــوب  ـــده در جن ـــکار ش ـــی، احت ـــهمیه دولت س
ــار  ــه در چهـ ــت کـ ــر داد و گفـ ــران خبـ تهـ
ــترین  ــاری بیشـ ــال جـ ــت سـ ــه نخسـ ماهـ
انبارهـــای جنـــوب تهـــران  از  کشـــفیات 
ــن  ــم، روغـ ــیمی، سـ ــواد پتروشـ ــامل مـ شـ
ــبک و  ــتیک سـ ــیدنی ها، السـ ــی، نوشـ نباتـ

ســـنگین، شـــکر و چـــای بـــوده اســـت.
گفت:  پور  محمدی  سعید  ایسنا؛  گزارش  به 
یک  از  گذشته  روز  طی  سازمان  این  بازرسان 
 ۶40 و  هزار   2۳ بر  بالغ  تهران  درجنوب  انبار 
کرده اند.   کشف  بندی  بسته  شکر  کیلوگرم 
دولتی  سهمیه   محل  از  شده  کشف  شکرهای 

برای عرضه در فروشگاه های زنجیره ای با قیمت 
مصوب بوده است.

به گفته وی براساس برگه گزارش های بازرسی 
 200 بر  بالغ  کشفیات  ریالی  ارزش  تنظیمی، 
عرضه  و  احتکار  تخلف  نوع  و  تومان  میلیون 
طی  از  پس  مراتب  که  بوده  شبکه  از  خارج 
شده  ارسال  قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل 

است.
انجام ۶۳۳  از  ادامه  بازرسی سازمان در  معاون 
بازرسی از انبارها و سردخانه های جنوب استان 
و  داد  خبر  جاری  سال  اول  ماهه  چهار  در 
فقره  به کشف 47  منجر  بازرسی ها  این  گفت: 
مواد  بیشترین کشفیات شامل  که  تخلف شده 
ها،  نوشیدنی  نباتی،  روغن  سم،  پتروشیمی، 
بوده  چای  و  شکر  سنگین،  و  سبک  الستیک 

است.

روغن ارز ۴۲۰۰ می گیرد، ولی 
از صدر گرانی پایین نمی آید

ولی  روند گرانی روغن کم شده  تندی  از  گرچه 
این کاال همچنان بیشترین افزایش قیمت را بین 
تحمیل  کنندگان  مصرف  به  خوراکی  کاالهای 
از 12۸ درصد  بیش  قیمتی  افزایش  و  کند  می 
دارد؛ کاالیی که واردات آن چشمگیر و از دریافت 

کنندگان ارز ترجیحی است.
به گزارش ایسنا، روغن از اقالم مصرفی مردم و از 
جمله کاالهای اساسی وارداتی است که از نیمه 
دوم سال گذشته بازار آن در کنار افزایش قیمت 
با کمبودهایی مواجه و از جمله کاالهایی بود که 

در مدتی، مردم برای تامین آن صف می کشیدند.
روغن مایع ۹2 درصد گران شد

این در حالی است که اکنون در آخرین آمار رسمی 
در مرکز آمار ایران نشان می دهد که میزان افزایش 
قیمت روغن جامد و مایع بین ۹2 تا 12۸ درصد 
است؛ به طوری که هر بطری ۹00 گرمی روغن 

مایع که در تیرماه سال گذشته حدود ۸۹00 تومان 
به طور متوسط قیمت داشته در خردادماه امسال 
به 1۶ هزار و ۶00 و در تیرماه به 17 هزار و 200 
تومان رسیده و حتی تا 2۳ هزار تومان هم فروش 

رفته است.
براین اساس روغن مایع نسبت به خردادماه ۳.4 
و در مقایسه با تیرماه پارسال بیش از ۹2 درصد 

گران شده است.
هر کیلو روغن جامد 30 هزار تومان

اما روغن جامد که همواره افزایش قیمت بیشتری 
نسبت به روغن مایع در این مدت داشته در تیرماه 
پارسال هر یک کیلوی آن به طور متوسط ۹500 
تومان بوده که برای خرداد امسال به 22 هزار و 
400 و در تیرماه تا مرز ۳0 هزار تومان هم پیش 

رفته است.
با خردادماه سال  مقایسه  در  روغن جامد  گرچه 
جاری 2.۶ درصد کاهش قیمت داشته، ولی رشد 
آن نسبت به پارسال حداقل 12۸ درصد بوده است.

از صدر گرانی پایین نمی آید
روند تغییرات قیمت روغن از این حکایت دارد که 
در چند ماه گذشته این کاال همواره درصد افزایش 
از 140  تا بیش  قیمت قرار داشته و در مواقعی 
درصد گران شده است. به تدریج از میزان افزایش 
بیشترین  قیمت آن کاسته شده ولی  همچنان 
به خود  اقالم خوراکی  بین  در  را  قیمت  افزایش 

اختصاص داده است.
واردات روغن چقدر است؟

واردات  وضعیت  بررسی  که  است  حالی  در  این 
روغن در سال جاری نشان می دهد که از ابتدای 
سال تا نیمه تیرماه ۶7۹ هزار تن روغن خوراکی به 
ارزش ۸75.4 هزار تن واردات صورت گرفته است 
از سویی دیگر واردات دانه های روغنی نیز در این 
دوره 7۹4.۶ هزار تن به ارزش 5۳7.5 میلیون دالر 

بوده است.
ــزان  ــال می ــی س ــه ابتدای ــار ماه ــه چه در فاصل
ــی  ــای روغن ــن و دانه ه ــوی روغ ــودی و دپ موج
در گمــرک و آنچــه از طریــق شــناورها بــه بنــادر 
ــن  ــه حــدود 1.2 میلیــون ت ــز ب ــود نی رســیده ب

می رســید.
روغن و دانه های روغنی از جمله اقالم اساسی است 
و  وارد می شود  تومان  ارز 4200  با  که همچنان 
تامین ارز آن همواره با چالش مواجه بوده است، 
از این رو طی مصوباتی صاحبان کاالهای اساسی 
می توانند نسبت به ترخیص ۹0 درصدی آن بدون 
همین  البته  که  کنند  اقدام  بانک  رهگیری  کد 
مصوبه هم در دوره ای با مشکل مواجه بوده است.



دکتــر کیومــرث فتــح اهلل کرمانشــاهی گفــت: اگــر 
داشــته هایمــان را در نظــر بگیریــم و در ایــن زمینه 
بــا برنامــه جلــو برویــم بهترین اســتراتژی، صــادرات 

ــت. غیرنفتی اس
ــر  ــذا، دکت ــت غ ــی و صنع ــزارش کارآفرین ــه گ ب
کیومــرث کرمانشــاهی در خصــوص صــادرات 
غیرنفتــی و راه حــل بــرون رفــت از وضعیــت فعلــی 
اقتصــاد بــا در نظــر گرفتــن بــه همــه گیــری کووید 
۱۹ و تحریــم هــای اقتصــادی به خبرنــگار ما گفت: 
دولــت جدیــد با مشــکالت خــاص و متعــددی رو به 
رو اســت کــه بیشــتر ایــن مشــکالت را در مباحــث 
ــل  ــد و راه ح ــرح کردن ــات مط ــه انتخاب ــوط ب مرب

هــای خوبــی هــم ارائــه دادنــد.
ــل  ــکالت را ح ــن مش ــت ای ــد دول ــرار باش ــر ق اگ
کنــد، بایــد شــعارهای انتخاباتــی محقــق شــود امــا 
ــا کــه تمــام  ــه بیمــاری کرون ــوط ب مشــکالت مرب
ــا  ــرم تنه ــه نظ ــه رو هســتند و ب ــا آن رو ب ــا ب دنی
راه موجــود واکسیناســیون عمومــی بــا ســرعت باال 
ــا تولیــد  ــا واردات ی در کشــور مــی باشــد، حــال ب

داخلــی میســر مــی شــود.
ــی  ــک اپیدم ــن ی ــه ای ــزود: البت ــاهی اف کرمانش
ــزم را  ــن ع ــد ای ــا بای ــام دنی ــت و تم ــی اس عموم
داشــته باشــند و عــدم توجــه بــه ترددهــای منطقه 
ــرایط را  ــد ش ــی توان ــد م ــی توان ــرزی م ای و م

ــد. ــر کن شــکننده ت
ایــن مقــام ســابق ســازمان توســعه تجــارت کشــور 
در ادامــه گفــت: بحــث دیگــر مشــکل تحریم اســت 
کــه بایــد تکلیــف آن مشــخص شــود و اگــر دربــاره 
مســائل اقتصــادی و تجــاری صحبــت مــی کنیــم 
بایــد بدانیــم کــه مــی خواهیــم بــا دنیــا کار کنیــم 
یــا خیــر؟ کــه مســئولین جدیــد بــر ایــن اعتقــاد 
ــوع  ــن موض ــه ای ــم ب ــد ه ــت جدی ــد و دول دارن
ــی اش  ــعارهای انتخابات ــز ش ــت و ج ــه اس پرداخت

بــوده اســت.

کرمانشــاهی افــزود: بــه نظــر مــن بهترین سیاســت 
و اســتراتژیک ایــن اســت کــه ســرمایه گــذاری را 
اعــم از داخلــی یــا خارجــی بــه ســمت تولید ســوق 

دهیــم و تولیــد صــادرات محــور باشــد.
عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان 
محصــوالت کشــاورزی ایــران ادامــه داد: بــا توجــه 
بــه شــعارهای اقتصــاد مقاومتــی بــه داشــته هــا و 
آمایــش و ســرزمین توجــه کنیم و مزیــت هایمان را 
شناســایی کنیــم و روی آنها ســرمایه گــذاری کنیم 
ــم از بخــش  ــره ارزش کاال و خدماتمــان را اع زنجی
ــل  ــات، تکمی ــاورزی و خدم ــدن، کش ــت، مع صنع
نماییــم و حلقــه هــای مفقــوده را شناســایی کنیــم 

و کامــل کنیــم.
عضــو هیئت مدیــره مجمع فعــاالن توســعه اقتصاد 
ایــران افــزود: بایــد در بخــش هــای صنعــت، معدن، 
کشــاورزی و خدمــات برنامــه داشــته باشــیم چــون 
ــا  ــرد و تحقیق ــی گی ــکل نم ــی ش ــعه اتفاق توس
توســعه دارای اهــداف مشــخصی اســت کــه بایــد 
عملیاتــی شــود،اما عملیاتــی شــدن برنامــه هــا در 
تمــام بخــش هــا، مخصوصــا در حــوزه اقتصــادی 
نیازمنــد تیــم اقتصــادی قــوی و هماهنــگ اســت.

کرمانشــاهی گفــت: دولــت بایــد در تمــام ســطوح و 
در کل مجموعــه دولــت ضمــن تقســیم، از معاونــت 
ــای  ــازمان ه ــور و در س ــس جمه ــادی رئی اقتص
اقتصــادی، وزاتخانــه هــای مرتبــط مثــل وزارتخانــه 
ــاورزی و در کل  ــاد، جهادکش ــت، اقتص ــای صم ه
وزارتخانــه هــای تولیــدی و ســازمان بــورس، بانــک 
مرکــزی و ســایر بخش هــای اقتصــادی، هماهنگی 
الزم را ایجــاد کــرده و از کار جزیــره ای پرهیــز 

. ید نما
معـــاون کل اســـبق ســـازمان توســـعه تجـــارت 
ایـــران در ادامـــه گفـــت: بحـــث تجـــارت 
غیرنفتـــی  خارجـــی، مخصوصـــا صـــادرات 
ـــده  ـــی مان ـــعار باق ـــه حـــرف و ش بیشـــتر در مرحل

ــف  ــن تکلیـ ــه تعیـ ــرای همیشـ ــت،یکبار بـ اسـ
ـــه  ـــه زمین ـــادی در چ ـــش اقتص ـــه در بخ ـــود ک ش
ــم و  ــش ببریـ ــم کار را پیـ ــد داریـ ــی قصـ هایـ

توســـعه دهیـــم؟
ــر  ــان را در نظـ ــته هایمـ ــر داشـ ــزود: اگـ وی افـ
ـــم  ـــو بروی ـــا برنامـــه جل ـــن زمینـــه ب ـــم و در ای بگیری
ـــت.  ـــی اس ـــادرات غیرنفت ـــتراتژی، ص ـــن اس بهتری
ــم و  ــایی کنیـ ــدف را شناسـ ــای هـ ــد بازارهـ بایـ
ـــم  ـــا بدانی ـــم ت ـــدم نمایی ـــد مق ـــر تولی ـــی را ب بازاریاب
ـــی را  ـــا و خدمات ـــه کااله ـــا چ ـــدف م ـــای ه بازاره
ـــد و روی آنهـــا ســـرمایه گـــذاری کنیـــم و  نیـــاز دارن
ـــا  ـــه خـــط کنیـــم و متناســـب ب بتوانیـــم تولیـــد را ب

ـــم. ـــگ نمایی ـــازار هماهن ـــاز ب نی
ـــی پیشـــرفته  کرمانشـــاهی ادامـــه داد:اصـــوال بازاریاب
ـــود.  ـــی ش ـــرح م ـــد مط ـــر تولی ـــدم ب ـــن مق و نوی
مباحـــث مربـــوط بـــه برندســـازی، ســـورتینگ، 
ـــه داری  ـــل، شـــرایط نگ ـــدی، حمـــل و نق بســـته بن
کاال، رقابتـــی کـــردن محصـــوالت مخصوصـــا دقـــت 
ـــد در  ـــت کاال بای ـــده و کیفی ـــام ش ـــت تم ـــه قیم ب
ـــرد. اینهـــا  ـــرار بگی صـــادرات غیرنفتـــی مـــد نظـــر ق
ـــدف  ـــای ه ـــد در بازاره ـــه بای ـــتند ک ـــواردی هس م
ـــا وجـــود ورود ســـخت، اســـتمرار حضـــور داشـــته  ب

ـــه دارد. ـــرح و برنام ـــه ط ـــاز ب ـــه نی ـــیم ک باش
ایـــن فعـــال صنفـــی در پایـــان گفـــت: بخـــش 
ـــگ  ـــد هماهن ـــی بای ـــش خصوص ـــا بخ ـــی ب دولت
ـــتگذاری  ـــد سیاس ـــت بای ـــم دول ـــد،اعتقاد داری باش
کنـــد ودر بخـــش خصوصـــی تصـــدی گـــری اتفـــاق 

ـــاد. بیفت
ـــی  ـــاق بازرگان ـــا، ات ـــکل ه ـــرف تش ـــه ح ـــت ب دول
توجـــه نمایـــد و بحـــث همراهـــی بخـــش خصوصـــی 
بســـیار مهـــم اســـت. البتـــه بخـــش خصوصـــی هـــم 
ـــورت  ـــه ص ـــد و ب ـــه ده ـــو ارای ـــای ن ـــرح ه ـــد ط بای
منســـجم کار را جلـــو ببـــرد تـــا دولـــت هـــم بتوانـــد 

ـــرد. ـــش را پیـــش بب ـــه اهداف ـــا برنام ب
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یک مقام سابق سازمان توسعه تجارت: 

بهترین استراتژی  در کشور
صـادرات غیر نفتی اسـت

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      شهریور ماه 1400      شماره 35 دوره جدید )140(      



محسن احتشام گفت: باید مبنای هر گونه نگرش و 
رفتار وزارتخانه باشد نه ایجاد رانت و بی عدالتی و 
از بین بردن انگیزه کار رو تالش و زحمات صادقانه 
فعاالن اقتصادی که سالم و بر مبنای اهداف و سیاست 

های کالن نظام و دولت محترم فعالیت می کنند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مهندس محسن 
احتشام در خصوص استفاده از ظرفیت کشاورزی در 
توسعه صادرات و انتظارات  از وزیر جهاد کشاورزی 
دولت سیزدهم به خبرنگار ما گفت: بسیار خوشنودیم 
وزارت جهاد کشاورزی در دوران  تاریک  که دوران 
وزارت آقای خاوازی به پایان رسید ، متاسفانه در این 
دوران نه تنها اقدامات موثری را در بهینه کردن فرآیند 
ارزش  های  زنجیره  ایجاد  و  کشاورزی  بخش  های 

شاهد نبودیم بلکه آنچه از قبل ایجاد شده در این 
فرآیند ها و زنجیره ها به گوشه رانده شد و بی عدالتی 
و رانت و ایجاد تعارض بزرگ در بین تولید کنندگان 
و صادر کنندگان بخش کشاورزی را شاهد بودیم به 
نحوی که تعارض متاسفانه جایگزین تعامل گردید و 
محصوالت بسیاری از جمله زعفران دوران سیاهی را 

تجربه کرد .
این صادر کننده و کار آفرین نمونه ملی در چندین 
باید  کشاورزی   جدید  محترم  وزیر  افزود:  دوره 
استراتژی تحول در بخش کشاورزی را با تعامل با 
تشکل های بخش خصوصی و با تولید کنندگان و 

صادرکنندگان واقعی آغاز کند .
احتشام ادامه داد: تکیه بر چرخه مدیریت عملکرد 
و مبنا قرار دادن عملکرد ها برمبنای سیاست های 
اصولی نظام در توسعه اقتصادی در ایجاد اشتغال و 

میزان ارز آوری و محرومیت زدایی .
باید مبنای هر گونه نگرش و رفتار وزارتخانه باشد .نه 

ایجاد رانت و بی عدالتی و از بین بردن انگیزه کار رو 
تالش و زحمات صادقانه فعاالن اقتصادی که سالم و 
بر مبنای اهداف و سیاست های کالن نظام و دولت 

محترم فعالیت می کنند.
باید  وزیر جدید  افزود:  زعفران  ملی  رئیس شورای 
کشاورزی  بخش  کار  و  کسب  فضای  به  را  عدالت 
برگرداند و با هرگونه ایجاد رانت و بی عدالتی بر خورد 
کند و بهبود فضای کسب و کار بخش کشاورزی یکی 

از الویت های وزیر محترم کشاورزی باید باشد .
احتشام در پایان گفت: بسیاری ازامور بهتر است به 
و  گردد  واگذار  کشاورزی  بخش  های  تشکل  خود 
دولت محترم دخالتی در فرآیند اجرا نکند بلکه کنترل 
و نظارت کند .شناسایی نقاط قوت و ضعف فرصت ها 
و تهدیدات کشاورزی ایران و تدوین برنامه استراتژیک 
و طرح ریزی استراتژیک بخصوص با توجه به بحران 
آب که استراتژی های بخش کشاورزی را تعیین می 

کند بسیار حائز اهمیت است .

دکتر غالمحسین احمدی گفت: وزارت کشاورزی 
در عصر انفجار اطالعات باید علمی و هوشمندانه 
تا صنایع تبدیلی اصالح  برنامه ریزی و عمل کند 

کارآمد و بهره ور شود
رئیس  نایب  غذا،  و صنعت  کارآفرینی  گزارش  به 
آب میوه  و  کنسانتره  انجمن صنایع  مدیره  هیئت 
ایران در خصوص استفاده بهینه ازظرفیت کشاورزی 
و پیشنهاد به وزیر کشاورزی آینده بمنظور استفاده 
صنایع  اصالح  برای  ایران  کشاورزی  پتانسیل  از 
تبدیلی و در نهایت تاثیر آن در صادرات غیرنفتی 
به خبرنگار ما گفت: صنعت کشاورزی از یک طرف 
تامین کننده مواد غذایی مردم بصورت مستقیم و از 

یک طرف نیز تامین کننده مواد اولیه صنایع غذایی 
)تبدیلی( می باشد. تا آنجایی که مربوط به تولید 
اساس  بر  باید  می شود  غذایی  صنایع  اولیه  مواد 
نیازهای کیفی و کمی و مطالعه علمی آنها بویژه 
با همکاری انجمن های صنفی و تخصصی مربوطه 
صورت بگیرد. به عنوان مثال برای مصرف صنعتی 
نان، آرد قوی و برای مصرف کیک، آرد ضعیف و 
برای ماکارونی نیز آرد سمولینا از گندم دوروم مورد 
نیاز است. بنابراین نمی توان گندم هر منطقه ای را 
آرد کرد و برای هر مصرفی تحویل صنعت غذا داد.

برای  مثال  این  افزود:  غذایی  صنایع  فعال  این 
ایران مناطق  نیز مصداق دارد. در  آبمیوه  صنعت 
آنها  در  می شود  و  داریم  مختلف  هوایی  و  آب 
میوه های گرمسیری به عمل آورد و ازآنها صنعت 
می تواند آب میوه هایی را تولید و بسته بندی کند 

که همواره وارد می شود.
ـــوان  ـــت می ت ـــر در جیرف ـــه داد: اگ ـــدی ادام احم
گوجه فرنگـــی اول ســـال را تولیـــد کـــرد چـــرا 
بایـــد بریکـــس آن حـــدود پنـــج باشـــد، حـــال 
ـــا  ـــاط ت ـــایر نق ـــی س ـــس گوجه فرنگ ـــه بریک آن ک
حـــدود هشـــت هـــم وجـــود دارد. چـــرا نبایـــد 
ـــش ها  ـــن پرس ـــه ای ـــی ب ـــعه واقع ـــق و توس تحقی

ـــد؟ ـــخ ده پاس
ـــع  ـــن صنای ـــره انجم ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی نای
تولیدکننـــدگان و صادرکننـــدگان کنســـانتره 
و آبمیـــوه در پایـــان گفـــت: وزارت کشـــاورزی 
ــی و  ــد علمـ ــات بایـ ــار اطالعـ ــر انفجـ در عصـ
ــا  ــد تـ ــل کنـ ــزی و عمـ ــمندانه برنامه ریـ هوشـ
ــره ور  صنایـــع تبدیلـــی اصـــالح کارآمـــد و بهـ

شـــود.

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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مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن:

وزارت کشاورزی باید استراتژی تحول در بخش کشاورزی 
را با تعامل با تشکل های بخش خصوصی و تولید کنندگان و 

صادرکنندگان واقعی آغاز کند

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
کنسانتره و آبمیوه خواستار شد:

 برای داشتن صنایع تبدیلی بهره ور،  وزارت کشاورزی، 
علمی و هوشمندانه برنامه ریزی کند



بیستمین دوره نمایشگاه شیرینی و شکالت، ماشین آالت و مواد اولیه 
بیسکویت تهران ۱۴۰۰ در تاریخ 22 الی 25 شهریور در محل دائمی 

نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، در این رابطه جمشید مغازه ای دبیر انجمن 
صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران از: استقبال کم نظیر شرکت 
ها از بیستمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت خبر داد و گفت:صنعت 
شیرینی و شکالت به عنوان یک صنعت پیشرو ظرف دو دهه اخیر موفق شده 
است عالوه بر تامین نیازهای بازار داخلی ، با صادرات چشمگیر محصوالت و 
ماشین آالت مرغوب به سایر کشورها توانمندی های خود را به نمایش گذارد 
از سوی دیگر می توان گفت نمایشگاه شیرینی شکالت باعث ایجاد تحول دو 
دهه اخیر در این صنعت شده است، این صنعت به مدد همین نمایشگاه توانسته 
در بازارهای صادراتی حضوری موفق و رو به رشد داشته باشد اگر نمایشگاه 
شیرینی و شکالت به طور منظم برگزار نمی شد، فعاالن و بازرگانان خارجی 
هرگز نمی توانستند از ظرفیت و توانمندی های ایران در حوزه تولید شیرینی و 
شکالت آگاه شوند، هر سال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران 
نمایشگاه شیرینی و شکالت به عنوان یکی از مهمترین و برترین رویدادهای 
تجاری کشور با حضور فعاالن این صنعت برگزار می شود، این نمایشگاه که 
فعالیت خود را در ابتدای دهه هشتاد با 2 هزار متر مربع آغاز کرد و با رشد 
چشمگیر خود موفق شد در سال ۹۶ بالغ بر ۴5 هزار متر مربع نمایشگاهی را 
تحت پوشش خود قرار دهد. هر چند ظرف دو سال اخیر به دلیل تشدید تحریم 
ها و همه گیری کرونا این نمایشگاه همانند سایر نمایشگاه ها با مشکالتی 
عدیده ای مواجه شده است اما همچنان مورد استقبال فعاالن این صنعت قرار 

می گیرد.
وی با اشاره به استقبال کم نظیر شرکت ها از بیستمین نمایشگاه بین المللی 

شیرینی و شکالت تصریح کرد: علیرغم همه مشکالت ناشی از همه گیری کرونا، 
استقبال قابل توجهی از نمایشگاه شده است و تاکنون ظرفیت هفت سالن به 

صورت کامل پر شده است و ما با کمبود سالن مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه بزرگترین نگرانی ما تشدید شیوع کرونا در آستانه برگزاری 
نمایشگاه است اظهار داشت: امیدواریم که شرایط همه گیری ویروس کرونا 
در کشور بهبود پیدا کند البته ما برای حفظ سالمت مشارکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان تمهیدات ویژه ای از جمله رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی 

ستاد کرونا را در نظر گرفته ایم.
نمایش توانمندی ها و نوآوری های صنعت شیرینی و شکالت

دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکالت با اشاره به اهداف برگزاری 
نمایشگاه شیرینی و شکالت گفت: نمایش توانمندی ها و نوآوری های صنعت 
شیرینی و شکالت به عنوان یک صنعت پیشرو از اهداف اصلی برگزاری این 

رویداد است.
وی با اشاره به خودکفایی و تولید ماشین آالت و کاالهای جدید صنعت 
شیرینی و شکالت گفت: در این نمایشگاه قصد داریم از ماشین آالتی و کاالهایی 
که پیش از این این از کشورهای دیگر وارد می شد و امروزه به دست متخصصان 

و فعاالن این صنعت ساخته می شود رونمایی کنیم.
وی با تاکید بر رقابتی بودن صنعت شیرینی و شکالت خاطرنشان کرد: بخش 
اعظمی از این صنعت توسط بخش خصوصی اداره می شود و هر ساله نیز شاهد 
پیشرفت کمی و کیفی در زمینه کاالها و بسته بندی بوده ایم و تجار کشورهایی 
نظیر روسیه ترکیه، افغانستان و… از محصوالت با کیفیت ایرانی اسقبال می 
کنند در دوره های گذشته شاهد عقد قراردهای تجاری زیادی فی مابین تجار 
ایرانی و خارجی بوده ایم هرچند در طی یکی دو سال اخیر به دلیل مشکالت 

کرونا این موضوع کمرنگ شده است اما این موضوع موقتی است.
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ینی و شکالت،  ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت  بیستمین دوره نمایشگاه شیر
تهران ۱۴۰۰ برگزار می شود

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      شهریور ماه 1400      شماره 35 دوره جدید )140(      



مسعود  دکتر 
گفت:  رسولی 
روز به روز  دولت 
و  می کند  کمتر  را  قانونی  شرکت های  مرغ  سهم 
قطعه  بندی مرغ به زیرزمین ها، محل های غیر مجاز و 

غیر بهداشتی هدایت می  شود.
کارآفرینی و صنعت غذا، دکتر مسعود  به گزارش 
و  گوشت  صنعت  کارفرمایی  انجمن  دبیر  رسولی 
بسته بندی مواد پروتئینی کشور در گفتگو با خبرنگار 
ما گفت: دولت بازار مرغ را برای سودجویان کامالً مهیا 
کرده است. مرغ به شرکت های بسته بندی که امور را 
به صورت کامال رسمی انجام می دهند و می بایست 
فاکتور رسمی با قیمت مصوب داده شود و محصوالت 

قطعه بندی و بسته بندی با نرخ مصوب عرضه شود 
داده نمی شود، و به بازارهای غیر رسمی با قیمت های 
بسیار باال مرغ داده می شود. جالب اینکه دولت روز 
به روز سهم شرکت های قانونی را کمتر می  کند و 
قطعه بندی مرغ به زیرزمین ها، محل های غیر مجاز و 

غیر بهداشتی هدایت می شود.
مرغ  مصرف کننده  مصوب  نرخ  کرد:  عنوان  وی 
۲۴۹۰۰ تومان است و در حال حاضر مغازه  ها مرغ را 
حدود ۴۰ هزار تومان می فروشند. مادامی که شرایط 
برای تخلف مهیا شود، نمی توان از این گران فروشی ها 

فقط بخش خصوصی را محکوم کرد.
دبیــر انجمــن کارفرمایــی صنعــت گوشــت و 
بســته بندی مــواد پروتئینــی کشــور در ادامــه 

ــه  ــی از عرض ــا کم ــر تقاض ــال حاض ــت: در ح گف
ــن  ــت در ای ــت می بایس ــس دول ــت، پ ــتر اس بیش
شــرایط یــا مــرغ عرضــه نمایــد و یــا یــک شــبکه 
مناســب عرضــه کــه قابــل رصــد و پایــش باشــد را 

ــد. ــدازی نمای راه ان
ــان گفــت: صنعــت  دکتــر مســعود رســولی در پای
ــور  ــی کش ــواد پروتئین ــت و م ــته بندی گوش بس
ــا حــدود ۷۰۰۰ شــعبه فروشــگاه- ــک شــبکه ب ی

هــای زنجیــره ای و غرفــه میادیــن میــوه و تــره بــار 
ــا حــدود ۱۰۰۰ دســتگاه خــودرو یخچــال دار و  ب
نــرم  افزارهــا و ســایر امکانــات مکفــی بــرای این کار 
دارد کــه ســرمایه کشــور می باشــد ولــی متاســفانه 

ــد. ــن ســرمایه اســتفاده نمی کن ــت از ای دول

است:  معتقد  تبریز  اتاق  رئیس 
برای  را  خود  باید  صادرکنندگان 
آماده  پساکرونا  بازارهای  در  حضور 
کنند و همچنین باید در بحث تجارت 
الکترونیک نیز به صورت اصولی فعالیت 

شود.
غذا،  صنعت  و  کارآفرینی  گزارش  به 
کمیسیون  جلسه  در  ژائله  یونس 
کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان اتاق تبریز که با موضوع بررسی 
شتاب دهنده های صادراتی برگزار شد، با اشاره وضعیت صنایع و واحدهای 
تولیدی در دوره شیوع بیماری کرونا، گفت: در این وضعیت که ارتباطات 
تجاری کشورها، کاهش یافته است باید به فکر اصول اساسی تجارت برای بعد 

از اتمام این بیماری بوده و راهکارهای جدیدی برای دوران پساکرونا بیابیم.
رئیس اتاق تبریز ادامه داد: صادرکنندگان باید خود را آماده حضور در بازارهای 
جهانی در دوران بعد از کرونا کنند. امروزه بحث تجارت الکترونیک اهمیت 
ویژه ای در حوزه تجارت یافته است که باید در این حوزه نیز به صورت اصولی 

فعالیت شود.
گفت:  هدف  بازارهای  با  متناسب  محصوالت  تولید  لزوم  بر  تأکید  با  او 
شتاب دهنده های صادراتی در وضعیت کنونی می توانند نقش مهمی در بهبود 
وضعیت صادرات استان داشته باشند که در این راستا، باید شاهد برگزاری 
جلسات کارشناسی با حضور اساتید دانشگاهی، فناوران و تولیدکنندگان و 
صاحبان صنایع باشیم تا با یک کار تخصصی بتوانیم، موضوع را پیش ببریم.

مرتضی سلطانی گفت: کاهش مالیات تولید 
و اصالح نحوه ی بازپرداخت تسهیالت ارزی 
حل  راستای  در  بلند  گامی  صادرکنندگان 

مشکالت تولید و صادرات است.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، بنیانگذار 
خصوص  در  زر  پژوهشی  و  صنعتی  گروه 
رئیس  از  صادرات  و  تولید  بخش  انتظارات 
در هنگام  منتخب چه  رئیس جمهور  ما گفت:  به خبرنگار  دولت سیزدهم 
مسئولیت بر قوه قضاییه و چه در تبلیغات انتخاباتی به مسئله مهم تولید کشور 
پرداختند و در همین زمینه یکی از وعده های ایشان کاهش مالیات تولید به ۱۰ 
درصد بود، که امیدواریم با تشکیل دولت کرامت، این مسئله که خود یکی از 

نمادهای پشتیبانی از تولید است محقق شود.
سلطانی افزود: مسئله دیگر که صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند، 
نحوه ی وصول بازپرداخت تسهیالت ارزی است که صادرکنندگان از صندوق 
توسعه ملی  دریافت کردند، که متاسفانه مبلغ بازپرداخت با توجه به تفاوت نرخ 
ارز در زمان دریافت و بازپرداخت  ۱۰ برابر افزایش دارد که این به تنهایی کمر 

تولید ملی و صادرات را شکسته است .
این کارآفرین برجسته کشور در پایان گفت: جناب آقای رئیسی اگر در قدم 
اول همین دو مورد را حل کند، گام بسیار بزرگی در راستای حل مشکل تولید 
و صادرات و به تبع آن اشتغال پایدار برداشته اند. بقیه پیشنهادات ان شاهلل در 

زمان های بعدی خدمت ایشان تقدیم خواهد شد.

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

33

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

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت گوشت و بسته بندی مواد پروتئینی کشور:

به شرکت های بسته بندی، مرغ داده نمی شود

یونس ژائله: 
پساکرونا  در  الکترونیک  تجارت  توسعه  بر 

تمرکز شود

بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر خواستار شد: 
نحوه ی  اصالح  و  تولید  مالیات  کاهش 
بازپرداخت تسهیالت ارزی صادرکنندگان
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اخیـرا مباحـث زیـادی در خصـوص افزایـش نـرخ 
مبنـای  بـر  بازرگانـی  سـود  و  گمرکـی  حقـوق 
محاسـبه ایـن عـوارض بـا نـرخ ارز ETS  بـا نرخ 
نیمایـی روز معاملـه مطرح شـده و ایـرادات زیادی 
بـه آن وارد شـده کـه قابـل تامل اسـت.  از سـویی 
بـا اعمـال ایـن نرخ هـا، قیمـت تمـام شـده کاالی 
خـارج شـده از گمرک افزایـش زیـادی می یابد که 
در خصـوص کاالهـای واسـطه ایـی و یا مـواد اولیه 
مـی تواند بشـدت بـرروی تولیـد اثرگذار باشـد و از 
سـوی دیگـر با مصوبـه از مراجع ذیصـاح و با طی 
مراحـل قانونی و اداری اباغ شـده از منظر حقوقی 
الزم االاجراسـت. دوسـتان و صاحب نظـران زیادی 
در ایـن مـدت از بعد اقتصادی و تاثیر آن بر کسـب 
وکارهـا، تولیـد و اقتصـاد کشـور و معشـیت مـردم 
سـخن گفته اند و امید اسـت که با تدبیر مسـئولین 
ایـن مشـکل مرتفع شـود. اما نکته ای کـه یا مطرح 
نشـده یا کامل به آن پرداخته نشـده اسـت، چرایی 
ایـن اتفاقات در سـپهر مدیریتی و اقتصادی کشـور 
اسـت. قطعـا تمامـی ایـن دوسـتان و کارشناسـان 
ادارات مختلفـی که در جلسـات طوالنی نسـبت به 
این تصمیم سـازی سـهیم بوده و نقش داشـته اند 
هدفـی جز خدمـت به میهـن و ایجاد درآمـد برای 
دولت که با آن بتواند بهتر به آبادانی کشـور برسـد 
نداشـته اند. اما چطور می شـود کـه در عمل برخی 

از ایـن تدابیـر نتیجه مطلـوب را ایجـاد نمی کند؟
از  بـه مصاحبه هـای مسـئولین مختلـف  نگاهـی 
میزان فقر و آسـیب های اجتماعـی، آمارهای کان 
اقتصـادی و حسـاب های ملـی کـه توسـط مراجع 
رسـمی منتشـر می شـوند نشـان دهنده فاصلـه از 
اهداف اقتصادی اسـت، شـکی نیسـت که بخشـی 
از مشـکات بجـا مانـده از ۸ سـال جنگ تحمیلی 
و تحریم هـای پـی در پـی در بـروز ایـن مشـکات 
نقـش دارنـد ولـی از سـوی دیگر نـگاه بـه منابع و 
ثـروت هـای خـدادادی کشـور موقعیت کـم نظیر 
ژئوپولتیـک جمعیـت جـوان وتحصیل کـرده و زیر 

سـاخت های قابـل قبـول در بخـش زیر سـاخت ها 
و درآمدهـای کشـور به مـا می گویند کـه بهره وری 
خوبـی از امکانـات صورت نگرفته اسـت، بـه عنوان 
مثـال جزیره ای عمـل کـردن ادارات و ناهماهنگی 
بیـن بخش هـای مختلـف اجرایـی  و عـدم تصـور 
یکسـان از الگوی توسـعه قابل قبول در بخش های 
مختلف قانون گذاری، اجرایـی، فرآیندهای پیچیده 
بروکراسـی، فقـدان اندیشـکده های اقتصـادی کـه 
بتواننـد تحلیـل هـای درسـت و بـه روز و آینده نگر 
و  اختیـار تصمیم سـازان  را در  اقتصـاد کشـور  از 
تصمیم گیـران قـرار دهنـد، تبدیـل دانشـگاه های 
در  فارغ التحصیـل  تکثیـر  ماشـین  بـه  کشـور 
مقاطـع مختلـف و تولیـد مقالـه بـدون توجـه بـه 
اینکـه دانشـگاه چـه نقشـی می توانـد در توسـعه 
اقتصـادی و اجتماعی کشـور داشـته باشـد، فاصله 
گرفتـن مدیـران اجرایـی ارشـد و تصمیم سـازان 
دلیـل  بـه  جامعـه  بطـن  در  روز  واقعیت هـای  از 
مشـکات ناشـی از درگیـری روزانه در بروکراسـی 
پیچیـده همگـی باعث می شـوند این انرژی بسـیار 
و ایـن پتانسـیل باال نتواند در حـد و توانی که از آن 

انتظـار مـی رود ظاهر شـود.
ایـن به معنی نادیـده گرفتن زحمـات و تاش های 
شـبانه روزی تصمیم گیـران و تصمیم سـازان فعال 
اقتصـادی و همـه مـردم پـاک نهـاد این مـرز و بوم 
صرف نظر از مشـکل و جایگاهشان در راه پیشرفت 
و تعالـی کشـور نیسـت بلکـه هـدف این اسـت که 
در آن بایـد بـه ایـن خروجـی برسـیم کـه چگونـه 
می توانیـم عمـل کنیـم. نـکاه بهتر بـه قضایـا و باز 
تعریـف  مبانـی، گام بسـیار مهمی اسـت کـه برای 
نیـل بـه ایـن هـدف بایـد برداشـت. امـروزه همـه 
کشـورها در تاشند تا اسـتقال اقتصادی بیشتری 
بدسـت آورنـد و آسـیب های اقتصـادی خـود را به 
حداقـل رسـانده و از وابسـتگی کمتری بـه دیگران 

برخوردار باشـند.
ایـن یـک امر نسـبی اسـت.  اقتصادی هـای بزرگی 

چـون آمریـکا، چیـن، ژاپـن و آلمـان هـم دیـده 
بـه  وابسـته  مـوارد  از  بسـیاری  در  کـه  می شـود 
دیگـر اقتصادهـا بـوده و سـعی دارند که بـا افزایش 
مزیت هـای اقتصـادی خـود آسـیب پذیری خـود را 
کاهـش دهند. تولید از نظر کشـوری مانند ترکیه یا 
مصـر یا یونـان که به گردشـگر و درآمدحاصل از آن 
وابسته اسـت تعریفی متفاوت دارد با کشوری مانند 
نیوزلنـد کـه اقتصاد کشـاورزی و پرورش گوسـفند 
در آن حـرف اول را می زنـد و یـا شـهر دولتـی مثل 
هنـگ گنگ و سـنگاپور کـه گردشـگری اقتصادی 
و مرکـز بانکـداری در آن مسـتقرند، تولیـد برای هر 
کـدام از آنهـا تعریف خـود را دارد و حمایت از تولید 
و تصمیم سـازی سـازی برای حمایت هـم تعریف و 
مبانـی خـود را دارد، مـا نیز به شـدت نیازمندیم که 
در کشـور برای تقویـت مبانی تولیـد در اقتصادمان 
بکوشـیم و تولید را بازتعریف کنیم. امروز مخصوصا 
پـس از بیمـاری کرونـا و نفـوذ اینترنـت در جهان ، 
دورکاری و درهـم تنیدگی اقتصادی چه در داخل و 
جـه در خـارج می طلبـد که مـا با بـاز تعریف مبانی 
و تعاریـف اهـداف اقتصادی مـان بـر مبنـای دانـش 
اقتصـاد بـه سـرعت در حل ایـن مشـکل و رفع این 
نقصیه بکوشـیم، نیاز داریم که علـم اقتصاد روز دنیا 
را بـا توجـه بـه نیازهایمـان و اهداف و تـوان و منابع 
کشـورمان به کار گیریم و به یـک پارادایم اقتصادی 
کـه مورد وفاق همـه بازیگران اقتصـادی صرف نظر 
از تعلقـات سیاسـی  باشـد برسـیم.  قطعـا در همه 
کشـورها، دولت هـا بـا سـایق سیاسـی متفاوتـی 
مسـتقر می شـوند اما این تفاوت در سـایق بیشـتر 
در سـبک اجراسـت نه در مبانی ، بنابراین به راحتی 
دیده می شـود که در کشـوری مانند چین بیش از ۴ 
دهه اسـت که علیرغم تغییر مدیـران اجرایی همان 
مسـیر توسـعه اقتصـادی دنبال می شـود همینطور 
در ژاپن، آلمان، انگلسـتان و سـایر کشـورها. پس به 
امیـد روزی کـه وفـاق ملـی در نـگاه به پیشـرفت و 
آبادانـی کشـور مبتنی بـر دانش روز حاصل شـود.

کامیارمنتصر      عضو هیات مدیره فدراسیون واردات

راه رهایی از شرایط کنونی وفاق ملی

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      شهریور ماه 1400      شماره 35 دوره جدید )140(      
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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

ایشــان فردی توانمند، کوشا و با استعداد هستند. با مدیریت باال در کارآفرینی و اشتغال زایی توانســته اند در مدت کوتاه، شرکت بیژن را به اوج بالندگی 
برسانند. آقای مصطفی زاده شخصیتی مورد تقدیر در این صنعت هستند. همچنین ایشان توانمندی صنعتی و کارآفرینی در تمام زمینه ها را دارا می باشند.

حیدر توکلی شانجانی، مدیر عامل گروه صنایع غذایی آی سودا :

موفقیت های برند بیژن در عرصه های نوآوری و بازاریابی و فروش نشان از مدیریت کارآمد جناب مصطفی زاده و همکاران ایشان  در تولید و توزیع و کیفت 
محصوالت و درنتیجه اخذ جایگاه مناسب در بازار رقابت دارد .

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

مدیرعامل گروه صنعتی میهن گفت: کسب مدال طال توسط سجاد 
گنج زاده انگیزه بخش برای جوانان کشور ایران شد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، مراسم تجلیل از سجاد گنج 
زاده قهرمان المپیک و برنده مدال طالی رشته کاراته در سالن 

اجتماعات کارخانه پاندا میهن برگزار شد.
در این مراسم ایوب پایداری بنیان گذار گروه صنعتی میهن، 
مهندس ابوالفضل پایداری مدیرعامل این گروه و همچنین سید 
شهرام هروی سرمربی رشته کاراته، سجاد گنج زاده قهرمان 
المپیک و موسی گنج زاده مربی باسابقه کاراته اسالمشهر حضور 

داشتند و با اهدای هدایا و لوح تقدیر از این قهرمان افتخار آفرین و سرمربی پرتالش، توسط حاج ایوب پایداری تقدیر و تجلیل شد.
در این مراسم سجاد گنج زاده گفت : به خاطر شاد کردن دل مردم عزیز ایران خدا را شاکرم و شایسته می دانم که از حمایت های همیشگی حاج آقا پایداری و مهندس 
ابوالفضل پایداری قدردانی نمایم، داشتن یک سرمربی دلسوز و یک حامی ارزشمند در این مسیر همیشه برای من اثر بخش بوده است. لطف خدا و دعای پدر و مادرم موجب 

شد تا بتوانم از این رقابت های سنگین دست پر بازگردم.
در ادامه این مراسم حاج ایوب پایداری تاکید کرد که در همه موفقیت ها مهم ترین عامل خواست خدا و اراده الهی است و بر این اساس است که می توان نتایج بزرگ را 

بدست آورد.
ابوالفضل پایداری نیز با توجه به اینکه سجاد گنج زاده اهل شهر اسالمشهر است ابراز امیدواری کردند که این موفقیت بزرگ برای جوانان این منطقه و همچنین سراسر 

کشور انگیزه بخش باشد تا با تالش و همت در مسیرهای مثبت و سازنده گام بردارند و آینده روشنی را برای خود ، خانواده و کشورشان رقم بزنند.

تقدیر گروه صنعتی میهن از سجاد گنج زاده 
قهرمان طالیی المپیک
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در پی صدور اطالعیه اداره استاندارد تهران مبنی بر مشکل 
در یکی از محصوالت شرکت لبنی پگاه تهران، این شرکت 

توضیحاتی جهت روشنگری افکار عمومی ارائه داد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، به نقل از روابط عمومی 

شرکت صنایع شیر ایران)پگاه( در این توضیحات آمده است:
1- متاسفانه در اطالعیه صادره استاندارد تهران، وجود مشکل 
در یک محصول خاص که یکی از 17 شرکت تولیدی پگاه است، 
به کل برند ملی و سالمت محور پگاه بسط داده شده که جای 

تامل دارد.
2-موضوع اشاره شده در خبر، مربوط به یک تاریخ محصول 

از یکی از شرکت های پگاه بوده که قابل تعمیم به دیگر محصوالت فرادما در تاریخ 
 های مختلف و شرکت های دیگر نیست.چه اینکه بررسی های انجام شده بر اساس 
نتایج آزمایشات کلیه تولیدات این شرکت هم  در تاریخ مذکور )24 تیرماه 1400 (

سالم و عاری از مشکل بوده است.
۳- رعایت استانداردها در شرکت پگاه طبق اعالم ریاست محترم سازمان 
استاندارد)در بازدید سال جاری از پگاه تهران( سختگیرانه و حتی فراتر از 
استانداردهای ملی است و گواه این گفته ۶5 نشان ایمنی و سالمت و اخذ عنوان 
واحد نمونه ملی استاندارد است و این شرکت همیشه خود را ملزم به رعایت کلیه 

استاندارد ها و ضوابط اعالمی می داند.
4- خرابی یک  محصول خاص )شیراستریل200سی سی فرادما( ناشی از آسیب 
دیدگی و صدمه فیزیکی در چرخه جابجایی بوده است و این اطالعیه با  عنوان شیر 
پگاه، سبد گسترده بیش از 200 محصول مرتبط را تخریب کرده که در سال رفع 

موانع تولید جای سئوال جدی دارد.

5- بسته بندی ۶الیه شیرهای استریل یاد شده از شرکت تولیدی معتبر و دارای 
استاندارد ملی تهیه شده ولی در صورت عدم شرایط نگهداری و حمل و نقل ، امکان 
خرابی ایجاد خواهد شد؛ چه اینکه هر محصول دیگر و برند دیگری در کل دنیا 

مشمول این قاعده است.
۶- این شرکت در سالروز جهانی استاندارد واحد نمونه استاندارد کشوری شده است 
و بیشترین تعداد گواهینامه های استاندارد را در صنعت لبنیات کشور دارد و همیشه 

رعایت استانداردهای ملی و ضوابط بهداشتی در سرلوحه کار آن است.
7- شرکت صنایع شیر ایران ) پگاه ( نخستین شرکت تولید کننده لبنیات بهداشتی 
و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی با پیگیری جدی و دقیق فنی توضیحات 

تکمیلی را برای روشن شدن افکار عمومی منتشر خواهد کرد.
۸- در پایان از مصرف کنندگان وفادار پگاه که ۶7سال استاندارد و سالمت 
محصوالت پگاه را لمس کرده اند و دلسوزانی که در این شرایط سخت تحریم و تولید 

با حساسیت موضوع را دنبال می کنند تشکر و قدر دانی می کند.

ب.آ در هشتمین نظرسنجی ساالنه برند محبوب مصرف کنندگان 
در گروه ” مواد غذایی آماده و نیمه آماده ” بر اساس نتایج آرای 
مردمی ، تندیس زرین برند محبوب ایرانی سال 1400 را به خود 

اختصاص داد .
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، این نظرسنجی در 100 گروه 
کاال و خدمات با شرکت بیش از 1500 برند ایرانی از تاریخ 15 
اردیبهشت لغایت 15 تیر ماه سال جاری در بستر فضای مجازی 
انجام و مراسم جشن پایانی در تاریخ 17 مرداد ماه با حضور جمعی 
از مسئولین کشوری و برگزیدگان در مرکز همایش های رایزن تهران 

برگزار گردید .
بر اساس این گزارش، گروه تولیدی ب.آ بر اساس تجربیات و 
آموخته های جمعی منسجم، تحت مدیریت مهندس جمال رازقی 
جهرمی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و با بهره گیری از نیروهای 

متخصص، در سال 1۳۸7 به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده انواع غذاهای 
آماده و نیمه آماده ایرانی و بین المللی  پا به عرصه صنایع غذایی کشور گذاشت 
و بعد از اندک زمانی مهمان سفره ی خانه ها شد. اینک که 1۳ سال از عمر این 
نام میگذرد، ب.آ در ذهن مخاطبین خود به عنوان تولیدکننده غذای سالم و 
مقوی خوش می درخشد و گواه این ادعا اعتماد مشتریان همیشه وفادار به این 
برند می باشد . اعتمادی که از کیفیت سرچشمه می گیرد، چرا که ماموریت این 

شرکت تولید کاالی همراه با کیفیت، نوآوری و تنوع سبد کاالیی، ارزش آفرینی 
برای ذینفعان، محترم شمردن سلیقه مشتریان و تالش در جهت برآورده نمودن 

نیازهای ایشان است .
به نقل از روابط عمومی ب.آ، ما با تکیه بر تجارب موجود و ارزش های سازمان 
از جمله رقابت پذیری، مسئولیت پذیری و دانش محوری، با هدف جلب رضایت 
مشتریان امید آن داریم در کنار همراهی شما عزیزان مسیر توسعه خود را 

بهبود بخشیم. 

توضیحات شیرپاستوریزه پگاه در مورد 
اطالعیه سازمان استاندارد

ب. آ برند محبوب مردمی در سال 1400 شد
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هشتمین دوره نظرسنجی ساالنه “برند محبوب مصرف کنندگان” 
در 100 گروه کاال و خدمات با حضور بیش از 1500 برند ایرانی از 
تاریخ 15 اردیبهشت لغایت 15 تیر ماه سال جاری در بستر شبکه 
اجتماعی برگزار شد و با توجه به رای گیری آنالین و بر اساس 
آرای عمومی، »زرماکارون« به عنوان برند محبوب ایرانی  در گروه 

ماکارونی و پاستا انتخاب شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، در شرایط رقابتی کسب و کار 
امروزی، بی شک قدرت و جایگاه ویژه برند در ذهن مشتریان، یکی 
از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها در بازار است. لذا شرکت هایی 
که با مبنا قرار دادن مصرف کنندگان به عنوان مرکز ثقل کسب 
و کارشان، توانسته اند نظرات و خواسته های به حق آنها را اساس 
کسب و کار خود قرار دهند، قدرت قابل توجهی را در بازار کسب کرده اند. قدرتی که منشاء آن در توجه و ارزش گذاشتن به نظرات مصرف کنندگان و ارج نهادن به 
حقوق آن ها جای دارد و این جایگاه ویژه برخاسته از وفاداری هواداران آن برند قلمداد می شود. در این رابطه با برگزاری جشنواره برند محبوب توسط انجمن ملی حمایت 

از مصرف کنندگان که هشتمین دوره آن در سال 1400  برگزار شد ، برندهای محبوب ایرانی در گروه های مختلف معرفی شدند.
در این رابطه زر ماکارون به مانند سال 1۳۹۹، در سال 1400 نیز برند محبوب مصرف کنندگان در گروه پاستا و ماکارونی لقب گرفته است. بر این اساس شرکت زرماکارون 

که از سال 1۳۸4 فعالیت خود را آغاز کرده، اولین شرکت تولیدکننده پاستا در ایران است که محصوالت خود را با »آرد سمولینا« به بازار عرضه کرد.
این شرکت یکی از شرکت های زیرمجموعه »گروه صنعتی و پژوهشی زر« است و در طی این سال ها همواره تالش کرده تا با اولویت قراردادن نیازها و خواسته های 

مشتریان از جمله کیفیت، تنوع و ارزشمندی محصول نزد مخاطب و ارائه بهترین و با کیفیت ترین محصوالت، سطح باالی رضایتمندی مشتریان جامعه را جلب کند.

واحد »روغن نباتی ناب« که به علت کمبود مواد اولیه تولید از سال ۹7 به حالت 
تعطیل درآمده بود، با سرمایه گذاری بخش خصوصی مجددا شروع به تولید کرد.

به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، تعطیلی کارخانه روغن نباتی ناب که در زمینه 
تولید انواع روغن خوراکی در اردبیل فعالیت دارد، به بیکاری شمار زیادی کارگر 

منجر شده بود.
یکی از کارگران »روغن نباتی ناب« با اشاره به مقاومت کارگران در پذیرش تعطیلی 
کارخانه، گفت: کارگران پیگیری های زیادی را در خصوص بازگشت بکار خود و 
ادامه فعالیت کارخانه انجام دادند که در نهایت این واحد که متشکل ازچند فاز 

است، همزمان با عید غدیر فعالیت روغن مایع  خود را با 50 کارگراز سر گرفت.
این کارگر با بیان اینکه با راه اندازی فاز دوم این کارخانه با تولید روغن های جامد 
ظرفیت اشتغال این کارخانه به بیش از 200 نفر می  رسد، افزود: این مجموعه 
می تواند ماهانه با تولید ۶هزارتن روغن خوراکی عالوه بر تامین نیاز استان مابقی 

محصوالت خود را به سایر استانها انتقال بدهد.
او در ادامه درباره نحوه بازگشایی این کارخانه توضیح داد: واحد روغن نباتی ناب 
در حالی فعالیت خود را با مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوص از سر گرفته 
است که قرار شده در کنار تولید روغن های خوراکی واحد تولید حلب روغن نیز 

راه اندازی شود.
این کارگر گفت: آنچه باعث نگرانی ما کارگران شاغل در این کارخانه شده است 

حمایت نشدن این واحد تولیدی ازسوی مسئوالن استانی و شهرستانی است.
به گفته وی، اگرروند بی توجهی مسئوالن به ویژه بانک ها از این واحد تولیدکننده 
انواع روغن ادامه پیدا کند این نگرانی وجود دارد که دوباره این کارخانه با همه 

تجهیزات و سرمایه اش از تولید بازبماند.
این کارگر در پایان افزود: در شرایط بحرانی حاضر که تعداد زیادی از کارگران بیکار 
و بسیاری از جوانان جویای کار هستند، ادامه فعالیت تولیدی این واحد می تواند 

زمینه اشتغال بخشی از نیروی کار شهر اردبیل را فراهم کند.

زرماکارون برند محبوب مردمی در سال 
1400 شد

بازگشایی »روغن نباتی ناب« وآغاز به کار 50 کارگر
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ـــاری،  ـــی ج ـــال مال ـــاه س ـــار م ـــر و چه ـــرد تی ـــاکارون در عملک زر م
252.۶ و ۸2۹.۳ میلیـــارد تومـــان درآمـــد شناســـایی کـــرد و بـــا 

ـــد. ـــراه ش ـــدی هم ـــد 70 و 5۹ درص رش
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا، از بـــورس پـــرس؛ 
ـــزارش  ـــی، گ ـــارد تومان ـــرمایه ۳20 میلی ـــا س ـــاکارون ب ـــرکت زر م ش
ـــرد. ـــر ک ـــاری را منتش ـــی ج ـــال مال ـــاه س ـــار م ـــر و چه ـــرد تی عملک

برایـــن اســـاس، “غـــزر”  در دوره تیـــر مـــاه از فـــروش داخلـــی 
ـــی  ـــج، ماکارون ـــفید، پکی ـــته آش، آرد س ـــک، رش ـــودر کی ـــواع پ ان
آشـــیانه ای؛ فرمـــی و رشـــته ای، الزانیـــا و محصـــوالت فرعـــی و 

ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــت ک ـــد داش ـــان درآم ـــارد توم ـــر 252.۶ میلی ـــغ ب ـــاص بال ـــوالت خ ـــیانه ای، محص ـــی و آش ـــته ای؛ فرم ـــوالت رش ـــی محص ـــروش  صادرات ف
ـــد. ـــراه ش ـــدی هم ـــش 70 درص ـــا افزای ـــل ب ـــال قب ـــابه س ـــدت مش م

ـــال  ـــابه س ـــدت مش ـــا م ـــه ب ـــه در مقایس ـــرد ک ـــایی ک ـــد شناس ـــان درآم ـــارد توم ـــر ۸2۹.۳ میلی ـــغ ب ـــه بال ـــار ماه ـــرد چه ـــی در عملک ـــرکت بورس ـــن ش ای
ـــد. ـــرو ش ـــدی روب ـــد 5۹ درص ـــا رش ـــل ب قب

ــیر  ــروش شـ ــد و فـ ــت خریـ ــت: قیمـ ــزی گفـ ــتاندار مرکـ اسـ
ــدار،  ــه دامـ ــرر آن بـ ــه ضـ ــی دارد کـ ــان ناهماهنگی هایـ همچنـ

کارخانـــه دار و مصرف کننـــده وارد می شـــود.
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا، بـــه نقـــل از ایســـنا؛ 
ســـیدعلی آقـــازاده در حاشـــیه بازدیـــد از یـــک شـــرکت تولیدکننـــده 
ــائل و  ــی مسـ ــرد: برخـ ــار کـ ــی در اراک، اظهـ ــوالت لبنـ محصـ
ــل  ــن قبیـ ــی و ایـ ــای لبنـ ــه فرآورده هـ ــوط بـ ــکالت مربـ مشـ
محصـــوالت، مشـــکالتی را در میـــان دامـــداران و کارخانجـــات لبنـــی 
ـــه از  ـــن هفت ـــته و ای ـــه گذش ـــتا هفت ـــن راس ـــه در ای ـــرده ک ـــاد ک ایج

ـــد. ـــد ش ـــات بازدی ـــیر و لبنی ـــد ش ـــه تولی دو کارخان
ـــد  ـــی تولی ـــوالت لبن ـــن محص ـــزار ت ـــاالنه 20 ه ـــد و س ـــداری می کن ـــیر را خری ـــن ش ـــش از ۳00 ت ـــه بی ـــرا روزان ـــرکت خض ـــه ش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــزا،  ـــر پیت ـــه پنی ـــی از جمل ـــرده و محصوالت ـــداری ک ـــتان ها خری ـــایر اس ـــتان و س ـــیر را در روز از اس ـــدار ش ـــترین مق ـــرکت بیش ـــن ش ـــزود: ای ـــد، اف می کن

ـــد. ـــد می کن ـــتریل را تولی ـــیر اس ـــه ش ـــی از جمل ـــتقات لبن ـــایر مش ـــر و س پنی
اســـتاندار مرکـــزی تصریـــح کـــرد: قیمـــت خریـــد و فـــروش شـــیر همچنـــان ناهماهنگی هایـــی دارد کـــه ضـــرر آن بـــه دامـــدار، کارخانـــه دار و 
ـــود  ـــه ش ـــنهاداتی ارائ ـــح و پیش ـــا توضی ـــن ناهماهنگی ه ـــور ای ـــس جمه ـــه رئی ـــه ای ب ـــی نام ـــد ط ـــرر ش ـــاس مق ـــن اس ـــر ای ـــود، ب ـــده وارد می ش مصرف کنن

ـــود. ـــاد ش ـــده ایج ـــده و تولیدکنن ـــرای مصرف کنن ـــری ب ـــرایط بهت ـــده و ش ـــاد ش ـــیر ایج ـــت ش ـــی در قیم ـــنهادات هماهنگ ـــن پیش ـــای ای ـــر مبن ـــا ب ت
ـــی را  ـــد ارزی خوب ـــق درآم ـــن طری ـــرده و از ای ـــادر ک ـــایه ص ـــورهای همس ـــه کش ـــود را ب ـــدی خ ـــوالت تولی ـــده محص ـــرکت عم ـــن ش ـــه داد: ای ـــازاده ادام آق

ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــدی مطلوب ـــابقه کار تولی ـــرکت س ـــن ش ـــته ای ـــال گذش ـــول 20 س ـــد، در ط ـــور می کن ـــب کش نصی
ـــال  ـــز در ح ـــی نی ـــته های 200 گرم ـــتریل در بس ـــیر اس ـــط ش ـــرده و خ ـــره را وارد ک ـــد ک ـــط تولی ـــار خ ـــتین ب ـــرای نخس ـــه ب ـــن کارخان ـــرد: ای ـــه ک وی اضاف
ـــردم  ـــان م ـــات در می ـــرف لبنی ـــا مص ـــوند ت ـــت ش ـــد حمای ـــات بای ـــوع کارخانج ـــن ن ـــد، ای ـــک می کن ـــه کم ـــن کارخان ـــه ای ـــد روزان ـــه تولی ـــه ب ـــت ک ـــب اس نص

ـــد. ـــته باش ـــرف داش ـــروز ص ـــرایط ام ـــد در ش ـــز، تولی ـــا نی ـــد کننده ه ـــرای تولی ـــرده و ب ـــدا ک ـــش پی افزای

“غزر” در عملکرد تیر و چهار ماهه با رشد 70 
و 59 درصدی همراه شد

استاندار مرکزی در بازدید از صنایع لبنی خضرا: 
لزوم رفع مشکل ناهماهنگی قیمت شیر



نمایندگان مجلس شورای اسالمی سید جواد ساداتی 
نژاد را به عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب کردند.

سید جواد ساداتی نژاد در جلسه امروز مجلس، با 25۳ 
رای موافق، 27 رای مخالف و 4 رای ممتنع به عنوان 

وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد.
وی متولد سال 1۳51 کاشان و دکترای آبخیزداری 
گرایش هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو و رئیس 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس 

یازدهم است.
جهاد  از   7۳ سال  از  را  خود  اجرایی  فعالیت  وی 
سازندگی کاشان شروع کرده و از دوره دهم مجلس 
و  آران  و  کاشان  مردم  نمایندگی  اسالمی  شورای 

بیدگل را برعهده دارد.
معاونت پارلمانی وزارت علوم در دولت دهم، ریاست 
دانشگاه کاشان، معاون ادارای و مالی دانشگاه تهران و 
دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای 

علوم، تحقیقات و فناوری کشور از جمله فعالیت های 
علمی و اجرایی وی است.

برخی از سوابق اجرایی ساداتی نژاد به شرح ذیل است:
عضو شورای سیاستگذاری دومین و سومین کنفرانس 
بین المللی ایران و روسیه »کشاورزی و منابع طبیعی«، 

مسکو )1۳۸0-۸1(
مدیر گروه هیدرولوژی و هیدروژئولوژی مرکز تحقیقات 

آب وابسته به دانشگاه شهرکرد )1۳۸4-۸۶(
عضو شورای فرهنگی دانشگاه شهرکرد )1۳۸4-۸۶(

عضو کمیته تخصصی صندوق رفاه دانشجویان کشور 
)1۳۸4-۸۶(

عضو شورای مرکزی نظارت بر شورای صنفی کشور 
)1۳۸5-۸۶(

عضو شورای سیاستگذاری همایش فلسطین از منظر 
حقوق بین الملل )1۳۸4(

مشاور معاون برنامه ریزی سازمان منابع آب کشور 
)وزارت نیرو( )1۳۸2-۸4(

قائم مقام مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس )1۳۸۳(
مسئول روابط بین الملل دفتر سرپرستی وزارت علوم 

در روسیه و کشورهای مشترک المنافع )1۳۸0-۸2(

دانشجویان  اسالمی  انجمن  مرکزی  شورای  عضو 
مسکو، )۸0-1۳7۸( )طیف اروپای شرقی(

رئیس منطقه انجمن های اسالمی دانشجویان اروپای 
شرقی و کشورهای مشترک المنافع )1۳۸0-۸2(

کاشان،  سازندگی  جهاد  آبخیزداری  اداره  معاون 
)1۳7۹ -1۳7۸(

نماینده دفتر سرپرستی دانشجویان وزارت علوم در 
روسیه در امور دانشجویان دانشگاه جنگل و دانشگاه 

تیمریازوف و عمران طبیعت مسکو )1۳۸0 1۳۸2(
آکادمی  قرارداد همکاری  کننده  مسئول هماهنگ 
علوم کشاورزی تیمریازوف روسیه با دانشگاه شهرکرد 

و دانشگاه فردوسی مشهد )1۳۸1(
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در دهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 

اسالمی
رئیس فراکسیون آب مجلس شورای اسالمی

عضو هیأت رئیسه فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
شورای اسالمی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی

به  اساسی  کاالهای  و  بازار  تنظیم  کارگروه  جلسه 
ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

محمد مخبر در این جلسه که به دستور سید ابراهیم 
رئیسی رییس جمهوری و به منظور بررسی اقدامات 
الزم و فوری برای کنترل بازار شیر و لبنیات برگزار 
شد، با اشاره به نگرانی های موجود در جامعه نسبت 
به افزایش قیمت شیر و محصوالت لبنی، تاکید کرد: 
دولت سیزدهم به دنبال تامین منافع تولید کنندگان 

و در عین حال رفع نیازهای مصرفی عام و مورد نیاز 
مردم در بخش شیر و لبنیات است.

اگر  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
امور به دست متولیان اصلی از جمله اتحادیه ها و 
تولیدکنندگان باشد، بخشی بزرگی از مشکالت کشور 
حل می شود، افزود: باید هر صنفی در قیمت گذاری 
و نظارت بر تولید کاالهای مورد نیاز مردم بویژه شیر 
و لبنیات که سهم عمده ای در تامین سالمت مردم 

دارد، دارای اختیارات کافی باشد.
جهاد  وزرای  حضور  با  که  جلسه  این  در  مخبر 
کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و همچنین 
رییس کل بانک مرکزی و معاون علمی و فناوری 
دغدغه  و  ها  نگرانی  به  برگزار شد،  رییس جمهور 
های دامداران و تولیدکنندگان شیر در زمینه تامین 
خوراک و نهاده های دامی اشاره و تصریح کرد: ارایه 

تسهیالت به دامداران و تولیدکنندگان صنایع لبنی 
از جمله سیاست های دولت برای تنظیم بازار شیر 
و لبنیات است تا شیر ارزان با بیشترین سوددهی به 

تولیدکنندگان به دست مصرف کننده ایرانی برسد.
مخبر همچنین در این جلسه دستور داد تا ضمن 
تشکیل جلسات فوری در هفته آتی به منظور بررسی 
راهکارهای کوتاه مدت و سریع جلوگیری از افزایش 
قیمت شیر و لبنیات مصرف عام مردم، عوامل اصلی 
گذشته  روزهای  در  شیر  قیمت  ناگهانی  افزایش 

پیگیری و بررسی شود.
در ادامه این جلسه وزاری جهاد کشاورزی و صمت 
گزارشی از عوامل اصلی گرانی لبنیات در کشور و 
همچنین اقدامات و تمهیدات الزم در روزهای گذشته 
به منظور ثبات و کنترل قیمت بازار شیر و لبنیات 

ارایه کردند.
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ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      شهریور ماه 1400      شماره 35 دوره جدید )140(      

ساداتی نژاد 
وزیر جهاد کشاورزی شد

برای بررسی راه های  دستور »مخبر« 
جلوگیری از افزایش قیمت شیر و لبنیات
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تولیــد و مصــرف شــکالت در ایــران نیــز همچــون 
ــی  ــدان طوالن ــابقه ای چن ــورها س ــیاری از کش بس
ــران  ــه شــکالت ســازی در ای ــدارد. اولیــن کارخان ن
حــدود ۶0 ســال پیــش توســط دو بــرادر در تبریــز 
راه اندازی شــد. صنایع شــیرینی و شــکالت در گروه 
صنایــع جدیــدی هســتند کــه از آغــاز فعالیــت آنها 
ــن  ــا ای ــذرد ام ــادی نمی گ ــال های زی ــران س در ای
صنعــت بــا توجه بــه اســتقبال مصرف کننــدگان در 
بــازار، اســتفاده از فناوری هــای روز در بخــش تولیــد 
و همچنیــن نیــاز کشــورهای همســایه بــه تامیــن 
ایــن محصــوالت، توانســته جایگاه بســیار مناســبی 
را در بخــش تولیــد و صــادرات غیرنفتــی کشــور بــه 

خــود اختصــاص دهــد.
ــا ظرفیــت  در حــال حاضــر تعــداد 1100 واحــد ب
اســمی 1/7 میلیــون تــن و میــزان تولیــد 1/۳ 
ــواع محصــوالت  ــد ان ــه تولی ــن در زمین ــون ت میلی
صنعــت شــیرینی و شــکالت فعالیــت مــی کننــد. 

تبریــز؛ قطــب صنعــت شــکالت در 
ــران ای

اســتان هــای آذربایجــان شــرقی و غربــی، اصفهان، 
ــدگان  ــن تولیدکنن ــران جــزو بهتری خراســان و ته
شــیرینی و شــکالت صنعتــی محســوب می شــوند. 
ــادرات  ــد ص ــرقی از ۶0 درص ــان ش ــهم آذربایج س
شــکالت و شــیرینی ایــران باعــث شــده تبریــز بــه 
ــد را  ــرف اول تولی ــت ح ــن صنع ــوان قطــب ای عن
بزنــد. همچنین 50 درصد از بیســکویت و شــکالت 
ایــران در تبریــز تولیــد مــی شــود و بیــش از ۸50 
واحــد تولیــدی شــیرینی و شــکالت در ایــن شــهر 

وجــود دارد کــه محصــوالت آنهــا بــه بیــش از 50 
کشــور جهــان صــادر مــی شــود. 

میــزان تولیــد صنعــت شــیرینی و شــکالت کشــور 
در ســال گذشــته حــدود یــک میلیــون و 700 هزار 
تــن بــوده اســت، صنعــت بیســکویت و کیــک طــی 
ســالهای اخیــر در کشــور رشــد چشــگیری داشــته 
اســت کــه در حــال حاضــر ســالیانه 700 تــا ۸00 
هــزار تــن بیســکویت و کیــک درکشــور تولیــد می 

. د شو

شــیرینی و شــکالت؛ نیمــی از صــادرات 
صنایــع غذایــی را دربرگرفتــه اســت

صــادرات شــکالت ایرانــی در دهــه اخیــر افزایــش 
چشــم گیــری داشــته و همــواره مقــام اول را 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــور ب ــی کش ــع غذای در صنای
ــدود ۶00  ــاالنه ح ــه س ــی ک ــا جای ــت ت داده اس
میلیــون دالر بــرای کشــور ارزآوری بــه همــراه دارد. 
ــادرات  ــی از ص ــکالت نیم ــیرینی و ش ــت ش صنع
صنایــع غذایــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
کشــورهای افغانســتان و عــراق از مهــم تریــن 
مقاصــد صادراتــی ایــران در ایــن حــوزه محســوب 
ــتان،  ــورهای ارمنس ــن کش ــوند. همچنی ــی ش م
ســوریه، ازبکســتان، قزاقســتان و عــراق را از عمــده 
بازارهــای صادراتــی ایــران محســوب می شــوند. در 
حــال حاضــر مجمــوع محصــوالت تولیــدی صنعت 
ــه ۶۶ کشــور جهــان  شــیرینی و شــکالت ایــران ب

صــادر مــی شــود.
ایــن صنعــت براســاس آمارهــای رســمی چهارمین 
ــور  ــی کش ــع غذای ــن صنای ــزوده را در بی ارزش اف

ــش از ۳00  ــه اشــتغال بی داشــته و توانســته زمین
ــا غیرمســتقیم  ــه طــور مســتقیم ی هــزار نفــر را ب
در کشــور فراهــم کنــد، براســاس آمارهــای جهانــی 
ــکالت در  ــیرینی و ش ــوالت ش ــازار محص ارزش ب
ــارد  ــه 10 میلی ــه و آســیای میان ــه خاورمیان منطق
دالر بــرآورد شــده کــه ســهم ایــران از ایــن بــازار 5 
درصــد اســت و بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای خالــی 
ایــن رقــم مــی توانــد تــا 20 درصــد نیــز افزایــش 

یابــد.
نبـــود نقدینگـــی، ســـرمایه در گـــردش و رکـــود 
حاکـــم بـــر جامعـــه از مشـــکالت اصلـــی 
تولیدکننـــدگان شـــکالت در ایـــران محســـوب مـــی 
شـــود و رونـــق ایـــن صنعـــت بـــه حمایـــت دولـــت و 
مســـئولین نیـــاز دارد. هزینـــه هـــای تولیـــد در ایـــن 
ـــش  ـــا افزای ـــا ب ـــوده و تبع ـــاال ب ـــیار ب ـــت بس صنع
قیمـــت هـــا قـــدرت رقابـــت مـــا بـــا برندهـــای 
ــش  ــور کاهـ ــطح کشـ ــود در سـ ــی موجـ خارجـ
ـــده ای از  ـــش عم ـــه بخ ـــی ک ـــد و از آنجای ـــی یاب م
ـــه صـــورت قاچـــاق وارد کشـــور  ـــن محصـــوالت ب ای
ـــور  ـــه ط ـــاق ب ـــوالت قاچ ـــن محص ـــود ای ـــی ش م
سیســـتماتیک جایگزیـــن مصـــرف کاالهـــای تولیـــد 

ـــوند. ـــی ش ـــل م داخ
ـــتر  ـــه بیش ـــت هرچ ـــالش و حمای ـــا ت ـــم ب امیدواری
مســـئولین از ایـــن صنعـــت و فرهنـــگ ســـازی 
و تشـــویق مـــردم بـــه مصـــرف شـــکالت هـــای 
ـــق  ـــه روز در کشـــور رون ـــن صنعـــت روز ب ـــی ای ایران
ــه خودکفایـــی  ــه و بـ ــتری یافتـ ــعه بیشـ و توسـ
ـــی  ـــل قبول ـــگاه قاب ـــه جای ـــز ب ـــیم و نی ـــل برس کام

ـــم. ـــدا کنی ـــت پی ـــی دس ـــای جهان در بازاره

دکتر مهدی کریمی تفرشی عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور، 
رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصوالت غذایی، رئیس هیات مدیره هلدینگ آل ام کا تی )MKT GROUP(،  نائب 

رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غالت ایران،  عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور، کارآفرین برتر جهان اسالم

در صنعت شیرینی 
و شکالت ایران 

چه می گذرد؟
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دکتر علیرضا رفیعی پور در نشست خبری با نشریات 
و  محیط زیست  دفتر  اهداف  کشاورزی  تخصصی 

سالمت غذا در وزارت جهاد کشاورزی را برشمرد.
و  غذا  صنعت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
رفیعی پور،  علیرضا  دکتر  کشاورزی)اگروفودنیوز(، 
کشاورزی  تخصصی  نشریات  با  نشست خبری  در 
اهداف دفتر محیط زیست و سالمت غذا در وزارت 
جهاد کشاورزی را به شرح زیر برشمرد: از مهم ترین 
اهداف دفتر ما تامین امنیت غذایی کشور با تکیه 
تولید  در  خودکفایی  و  داخلی  منابع  از  تولید  بر 
ایمنی  و  کیفیت  افزایش  کشاورزی،  محصوالت 
موادغذایی، اعمال استانداردهای ملی و بین المللی و 
همچنین ایجاد ساختار هدفمند، منسجم و پاسخگو 
به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه تولید 
محصوالت سالمت محور بخش کشاورزی و حفظ 

محیط زیست و توسعه پایدار می باشد.
وزارت  غذا  سالمت  و  محیط زیست  دفتر  مدیرکل 
ستادی  دفتر  این  افزود:  ادامه  در  کشاورزی  جهاد 
به منظور تسهیل ارتباطات و انجام موضوعات بین 
وزارتخانه،  خارج  و  داخل  در  مختلف  بخش های 
به عنوان نقطه ارتباط وزارت جهادکشاورزی با سازمان 
ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و% در ستاد و 

استان ها فعالیت می کند.
محصوالت  سالمت  ارتقاء  طرح  خصوص  در  وی 
ارتقا  طرح  در  دفتر  این  کرد:  عنوان  کشاورزی 
پانزدهمین  سالمت ۸ محصول کشاورزی، مصوب 
جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی به عنوان 
و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  با  دبیرخانه سالمت، 
ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب و 
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، همکاری و وظیفه 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  با  هماهنگی 

پزشکی را دارد.
دکتر رفیعی پور ضمن اشاره به نحوه تشکیل شورای 
راهبری توسعه کشاورزی ارگانیک گفت: به منظور 
تولید  درخصوص  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 

محصوالت ارگانیک، »آیین نامه اجرایی تبیین وظایف 
و  تولید  و  ارگانیک  توسعه کشاورزی  و ساماندهی 
عرضه محصوالت ارگانیک« توسط مقام عالی وزارت 
جهادکشاورزی در اواخر سال 1۳۹4 ابالغ گردید. در 
این ابالغیه شورای راهبری توسعه کشاورزی ارگانیک 
با حضور مدیران ارشد دستگاه های مختلف از جمله 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  جهادکشاورزی،  وزارت 
آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد و بخش های 
خصوصی و انجمن ها تشکیل می شود. مدیرکل این 
دفتر به عنوان دبیر شورا و دبیرخانه این شورا در دفتر 
محیط زیست و سالمت غذا می باشد. در این ساختار 
به منظور استفاده از ظرفیت های درون و برون بخشی 
و همچنین عملیاتی نمودن مصوبات، کمیته هایی در 
سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل می شود که 
این کمیته ها عبارتند از: کمیته  فنی توسعه کشاورزی 

ارگانیک و کمیته  انسانی توسعه کشاورزی.
دفتر  فعالیت های  و  اقدامات  اهم  ادامه  در  وی 
محیط زیست و سالمت غذا را به شرح زیر اعالم کرد:

- ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی از طریق اجرای 
برنامه ملی تولید محصوالت گواهی شده و کنترل 

باقی مانده ها در محصوالت کشاورزی
- ابالغ دستور العمل فنی و اجرایی تولید 1۶ محصول 

گواهی شده، برای محصوالت زراعی
- تدوین و ابالغ راهنمای اجرای دوره های آموزشی 
مدیران کنترل کیفیت محصوالت کشاورزی، در سال 

1۳۹۹
- تدوین و ابالغ برنامه اجرایی همکاری مشترک برای 
تولید و عرضه محصوالت گلخانه ای و قارچ خوراکی 

گواهی شده
- پایش سامانه ی مجوزهای الکترونیکی کشاورزی 
)سماک( جهت صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز 

آالینده ها در محصوالت کشاورزی
- انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه توسعه 
همکاری و مشارکت درون بخشی در اجرای اهداف 
و ماموریت های محوله، فی مابین سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی و دفتر محیط زیست و 

سالمت غذا
تدوین 22  و  تهیه  هماهنگی  جلسات  برگزاری   -
دستورالعمل تولید محصول گواهی شده و ارگانیک 

)15 محصول گواهی شده و 7 محصول ارگانیک(
- هماهنگی اجرای طرح ارتقا سالمت ۸ محصول 
شورای عالی  جلسه  پانزدهمین  مصوب  کشاورزی، 
سالمت و امنیت غذایی با همکاری سازمان حفظ 
نباتات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 
موسسه تحقیقات خاک و آب و موسسه تحقیقات 

گیاه پزشکی و ارسال گزارشات مربوطه
- پیگیری امور سالمت محور در بخش کشاورزی در 
دبیرخانه سالمت وزارت جهادکشاورزی پیرو مصوبات 

شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور
- برگزاری وبینار روز جهانی غذا و تاکید بر ضرورت 

تولید محصول گواهی شده 2۳ مهرماه
- برگزاری همایش دفاتر محیط زیست و سالمت غذا 
استان ها به صورت ویدئوکنفرانس و برگزاری جلسات 
در  )۶جلسه  استان ها  با  ویدئوکنفرانس  منطقه ای 
شش ماهه نخست سال( برای رفع مشکالت و ارائه 

راهکارهای پیشنهادی
- همکاری با صندوق بیمه کشاورزی و ابالغ تخفیف 
حق بیمه، به میزان 20درصد تخفیف در حق بیمه 
محصوالت  تولیدکنندگان  برای  بیمه گذار  سهم 

گواهی شده و ارگانیک
صادراتی،  اتحادیه های  انجمن ها،  با  هماهنگی   -
اتاق های بازرگانی ملی و استانی جهت استفاده از 
و  بازاریابی  توسعه  تولید،  راستای  در  آنها  ظرفیت 
فرهنگ سازی محصوالت کشاورزی گواهی شده و 

ارگانیک
- هماهنگی با دفتر توسعه صادرات به منظور حمایت 

از صادرات محصوالت گواهی شده و ارگانیک
- تشکیل کمیته تخصصی بازنگری و بررسی وظایف 
چهارچوب  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  پیشنهادی 
امنیت غذایی  و  تغذیه  اهداف راهبردی سند ملی 
در وزارت جهاد کشاورزی با حضور دیگر بخش های 
مربوطه با 5 جلسه و 140 نفر ساعت کار کارشناسی 

مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا:

امنیــت غذایــی کشــور در گــرو 
ــالمت محور ــوالت س تولید محص

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      شهریور ماه 1400      شماره 35 دوره جدید )140(      



و اعالم نظر به کارگروه دبیرخانه شورا
برنامه های  لحاظ  با  بهره وری  برنامه های  تدوین   -

سالمت محور در فاز نخست
وی موانع موجود در تحقق برنامه ها و اقدامات سال 

گذشته را به شرح زیر برشمرد:
- عدم تخصیص بخشی از اعتبارات ملی و استانی 
تولید  به  ترویج  و  نباتات  حفظ  باغبانی،  زراعت، 

محصول گواهی شده
- عدم وجود الزام برای معاونت ها و سازمان ها جهت 

ارائه برنامه تولید محصول گواهی شده
- عدم وجود مشوق های مناسب صادراتی برای این 

محصوالت
برای  مناسب  بازاررسانی  و  توزیع  نظام  فقدان   -

محصوالت گواهی شده
دکتر رفیعی پور دیگر برنامه های دفتر محیط زیست 
و سالمت غذا را تهیه، تدوین و اجرای نظام پایش 
و مدیریت آالینده ها، پسماندها و پساب ها در بخش 
کشاورزی عنوان کرد و  این برنامه ها را به شرح زیر 

برشمرد:
- برنامه ایمنی آب آشامیدنی

- پیگیری مباحث آلودگی با فاضالب و هماهنگی ها 

و پیگیری ها
- دستورالعمل مدیریت زیست محیطی دامداری های 

کشور
- پسماند

- پسماند ویژه )سموم سنواتی(
- مدیریت ظروف سم در کشاورزی

- کمیته مواد زائد خطرناک سازمان محیط زیست
- مبحث آلودگی ها

- هوای پاک و سامانه هوای پاک
- سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی و حاکمیتی
- بوی نامطبوع هوای تهران )دفتر رئیس جمهور(

- پیگیری موضوع گردشگری کشاورزی
- آموزشی

- حوزه توسعه پایدار کشاورزی
وی نظارت بر رعایت استانداردهای مرتبط با توسعه 
دفتر  مهم  اولویت های  از  را  کشاورزی  محصوالت 
برنامه ها و  موانع موجود در تحقق  از  و  اعالم کرد 
اقدامات سال گذشته را عدم وجود اعتبار ویژه برای 
دفتر برشمرد و گفت: با توجه به عدم اعتبار خاص 
در زمینه استانداردسازی و ضرورت هزینه کرد برای 
تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی و همچنین 

مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، الزم 
است به منظور اجرای ماده ۳ قانون تقویت و توسعه 
نظام استاندارد و مسئولیت پذیری دستگاه ها در زمینه 
استانداردسازی، ردیف اعتباری ویژه ای برای این امر 

در وزارت تخصیص یابد.
وی دیگر برنامه های دفتر محیط زیست و سالمت غذا 

را به شرح زیر عنوان کرد:
- اجرای الگوی ارزیابی زیست محیطی و مدیریت سبز 

در زیربخش های مختلف کشاورزی
- گردآوری، جمع بندی و اعالم نیازهای پژوهشی، 
مطالعاتی، آموزشی و ترویجی و اجرای دوره های وبینار 
و کارگاه های مرتبط با توسعه پایدار، محیط زیست و 

سالمت غذا با هماهنگی با واحدهای ذی ربط
- شناسایی اثرات منطقه ای ناشی از تغییرات اقلیمی 
و آب و هوا و مدیریت سازگاری و انطباق در بخش 

کشاورزی
دکتر رفیعی پور در پایان سخنان خود پشتیبانی های 
مورد نیاز برای تحقق برنامه های پیش رو را ضروری 
دفتر،  این  عالی  هدف  به  رسیدن  برای  و  دانست 

مساعدت وزارت جهادکشاورزی را خواستار شد.

ـــود  ـــه وج ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــاق بیرجن ـــس ات رئی
بیـــکاری پنهـــان در واحدهـــای کوچـــک و 
متوســـط اســـتان خراســـان جنوبـــی، تزریـــق 
ســـرمایه در گـــردش را بـــرای رفـــع ایـــن 
ــا  ــن واحدهـ ــره وری ایـ ــود بهـ ــل و بهبـ معضـ

ــت. ــروری دانسـ ضـ
ــذا،  ــت غـ ــی و صنعـ ــزارش کارآفرینـ ــه گـ بـ
بـــه نقـــل از اتـــاق بازرگانـــی ایـــران؛ ســـومین 
ـــش  ـــت و بخ ـــوی دول ـــورای گفت وگ ـــه ش جلس
ـــال  ـــی در س ـــان جنوب ـــتان خراس ـــی اس خصوص
ـــای الزم در  ـــه راهکاره ـــت ارائ ـــا محوری ۱۴۰۰ ب
مـــورد رفـــع مشـــکالت معـــدن کاران ناشـــی 
ـــت  ـــن قیم ـــنامه تعیی ـــن بخش ـــرای آخری از اج

ـــع  ـــرای رف ـــکار ب ـــه راه ـــی، ارائ ـــواد معدن ـــه م پای
مشـــکالت موجـــود در بخـــش حمل ونقـــل 
مـــواد معدنـــی اســـتان خراســـان جنوبـــی 

برگـــزار شـــد.
ــادن و  ــع معـ ــی، صنایـ ــاق بازرگانـ ــس اتـ رئیـ
ـــه  ـــر توج ـــن جلســـه ب ـــد در ای کشـــاورزی بیرجن
ویـــژه بـــه واحدهـــای کوچـــک و متوســـط و 
ـــا  ـــن واحده ـــه ای ـــردش ب ـــرمایه در گ ـــق س تزری

ـــرد. ـــد ک تأکی
محســـن احتشـــام اظهـــار کـــرد: بیـــکاری 
پنهـــان در واحدهـــای کوچـــک و متوســـط 
ـــا  ـــد ب ـــه می طلب ـــتیم ک ـــاهد هس ـــتان را ش اس
ـــی  ـــش مضاعف ـــردش نق ـــرمایه در گ ـــق س تزری

در رفـــع ایـــن مشـــکل و افزایـــش بهـــره وری 
ایـــن واحدهـــا ایفـــا شـــود.

ـــوان  ـــاوران به عن ـــعه خ ـــتاد توس ـــکیل س او از تش
یـــک الگـــوی خـــوب منطقـــه ای یـــاد کـــرد و 
گفـــت: اقداماتـــی خوبـــی در ایـــن ســـتاد صـــورت 
ـــم  ـــن مه ـــم ای ـــخ داری ـــاد راس ـــه اعتق ـــه ک گرفت
تحولـــی خـــوب در واحدهـــا و بنگاه هـــای 

اســـتان رقـــم خواهـــد زد.
ــادن و  ــع معـ ــی، صنایـ ــاق بازرگانـ ــس اتـ رئیـ
ـــتاد  ـــرد س ـــه داد: عملک ـــد ادام کشـــاورزی بیرجن
ــوب  ــوی خـ ــوان الگـ ــاوران به عنـ ــعه خـ توسـ
ـــزه  ـــا انگی ـــود ت ـــانی ش ـــتر اطالع رس ـــد بیش بای

ــود. ــتر شـ ــرمایه گذاران بیشـ ــرای سـ بـ
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بیکاری پنهان در واحدهای کوچک و متوسط 
با تزریق سرمایه در گردش برطرف شود



مهنــدس ســید جمشــید میرســلیمی گفــت: 
و  مناســب  ابــزار  موجــود،  مســایل  شــناخت 
اســتفاده از تجــارب و نقطــه نظــرات متخصصیــن 
ــراد مجــرب از بخــش دولتــی و خصوصــی دو  و اف
اهــرم قــوی در حرکــت دادن معضــالت اقتصــادی 

می باشــد.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا، مهنــدس 
ــل شــرکت  ــلیمی مدیرعام ســید جمشــید میرس
فرآورده هــای روغنــی ایــران )فریکــو(  در خصــوص 
ــت ســیزدهم و  ــه اقتصــادی دول شــناخت از کابین
ــه  ــرای حمایــت از تولیــد و اقتصــاد ب پیبشــنهاد ب
خبرنــگار مــا گفــت: در پاســخ بــه ســوال کلیــدی 
شــما، نخســت می بایســت بــه ایــن جملــه توجــه 
کــرد، گوینــد جهــت وصــول بــه هــر خواســته ای 
ــی  ــمعی در تاریک ــد ش ــد را مانن ــت امی می بایس

ــداد. ــدان ارج نهــاد و هیچــگاه از دســت ن ب
ــر  ــه اگ ــوع پرســش شــما وارون ــه نظــرم ن ــا ب و ام
مطــرح می گردیــد نظــر بــه اینکــه شــناخت عــام 
ــی شــناخت  ــدارد ول ــی ن ــر چندان ــر خــاص تأثی ب
ــی در  ــدی اجرای ــداق توانمن ــام مص ــر ع ــاص ب خ
ــاً  ــد داشــت. الزام ــر خواه ــورد نظ ــای م ــه ه برنام
ــانی و  ــای انس ــاخص ه ــر ش ــه ب ــناخت کابین ش
کارآمــد و صدیــق و مجــرب مدیــران اجرایــی اهــرم 
حرکــت و موفقیــت مــی باشــد در نتیجه شــناخت 
ــم  ــد مه ــاخص و کارآم ــای ش ــره ه ــر چه وزراء ب
اســت نــه شــناخت چهــره هــا در شــناخت وزیــر 

مربوطــه.
مدیرعامــل شــرکت فــرآورده هــای روغنــی ایــران 
افــزود: در یــک دیــد کلــی میــزان کارایــی کابینــه 
ــه  ــر اینک ــروط ب ــد مش ــوب باش ــد مطل ــی توان م
اولویــت هــای وزارت متبوع و ســازمان های وابســته 
کــه از بودجــۀ قانــون اســتفاده مــی کننــد طبــق 
برنامــۀ تدوینــی کالن مصوب در زمان تعیین شــده 
پرداخــت گــردد نــه اینکــه هــر کســی کــه بــه هرم 
ــن  ــۀ تعیی ــارج از برنام ــت خ ــر اس ــدرت نزدیکت ق
ــاد  ــه ایج ــد ک ــول نمای ــش از آن وص ــده و بی ش
خلــل اســت و در ایــن صــورت راهــکاری صحیــح 

و حرکــت مســتقیم بــر جــادۀ هــدف نخواهــد بــود.
میرســلیمی ادامــه داد: امــا راهکارهــای موفقیت دو 
ــر اقتصــادی کابینــه کــه کوهــی از مشــکالت  وزی
ــه و  ــازوکار کهن ــن س ــا ای ــد ب ــش رو دارن را در پی
نداشــتن نقشــۀ راه جدید با گذشــته چنــدان فرقی 
ــر  ــا منظــور داشــتن اینکــه اگ ــد داشــت. ب نخواه
معضــالت بیــن المللــی بخصــوص تحریــم ظالمانۀ 
آمریــکا و قــدرت هــای شــرق و غــرب بیــش از ایــن 
ایجــاد مشــکل نکننــد، وگرنــه بــا رونــد جــاری می 
تــوان گفــت هماننــد گذشــته خواهــد بــود و عمده 
دلیلــش هــم ایــن اســت کــه نــه برنامــۀ جدیــدی 
ارائــه کــرده انــد و نــه چهــره هایــی هســتند کــه 
ــه  ــی ک ــند. در صورت ــده باش ــدان آم ــه می ــازه ب ت
ــل از  ــت قب ــن دول ــت وزرای ای ــن اس ــار ای انتظ
هــر چیــز برنامــۀ مــدون مصــور کــه بــا مشــارکت 
ــی  ــش دولت ــش بخ ــرب و دور اندی ــران مج مدی
ــی  ــی م ــد رونمای ــده باش ــن ش ــی تدوی و خصوص

ــد. کردن
وی گفــت: آری بــه نظــر مــن تصویر جــاری حرکت 
اقتصــادی تقریبــاً منطبــق با تصاویر گذشــته اســت 
مگــر اینکــه بــا مطالعــۀ راهکارهــای بــرون رفــت از 
مشــکل و برنامــه هــای اصولــی و پایــه ای بــا تکیــه 
بــر اندیشــه مــداری و دور از سیاســت بــازی در طی 
دو ســال اول خدمــت دولــت تــازه نفس در راســتای 
ارزیابــی و تدویــن منابــع و برنامــه ریــزی کاربــردی 
را بــا نــگاه نــو پیاده نمایند و از ســال ســوم بــر روی 
ریــل بهــره بــرداری قــرار گیرنــد و بــه ســمت جلــو 

بــه مســیر خــود ادامــه دهد.
در ایــن راســتا وزرای اقتصــادی بــه دو اهــرم قــوی 
در حرکــت دادن ایــن معضــالت نیــاز دارنــد. یکــی 
شــناخت موجــود و ابــزار مناســب و دیگــری 
اســتفاده از تجــارب و نقطــه نظــرات متخصصیــن و 
افــراد مجــرب از بخــش دولتــی و خصوصــی کــه در 

ســکوت و خلــوت بــه ســر مــی برنــد.
بــه عنــوان مثــال وزیــری کــه در بــاالی هــرم یــک 
ــت کالن  ــرار دارد، او حرک ــادی ق ــۀ اقتص مجموع
ــه اش  ــر مجموع ــه در زی ــد ک ــی بین ــت را م صنع

قــرار دارد. در صورتــی کــه صنعــت کالن از بــه هــم 
پیوســتگی صنایــع کوچــک و بــزرگ و بــا تشــکیل 
حلقــه هــای اتصالــی شــکل مــی گیــرد کــه از آن 
بــی خبــر اســت و ایــن بــی خبــری کم کــم موجب 

کنــد شــدن صنعــت کالن خواهــد شــد.
میرســلیمی بــا ذکــر مثــال دیگــر افزود:بــه عنــوان 
ــا  مثــال در یــک شــهرک صنعتــی کــه حداقــل ب
ــت  ــده اس ــداث گردی ــی اح ــد صنعت ــد واح یکص
و اگــر آمــار دقیــق بگیریــد بیــش از 50% آن 
ــور  ــه ط ــز ب ــال نی ــن 50% فع ــت و ای ــال نیس فع
متوســط50 الــی ۶0% فعالیــت مــی کننــد و 
متأســفانه آمــار صحیــح و واقعــی تهیــه نگردیــده 
اســت! تــا مشــخص گــردد علــل واقعــی توقــف و 
یــا کاهــش تولیــد واحدهــا چیســت در صورتــی که 
اینگونــه آمارهــای ریــز و درشــت هــم شــناخت بــه 
متصدیــان و مســئولین امــور مــی دهــد و هــم بــا 
تشــکیل کمیتــۀ راهبــردی، راهــکار اســتفادۀ بهینه 
ــه  ــیدگی و ارائ ــل را رس ــای دارای معض از واحده
خواهــد داد. در ایــن خصــوص پیشــنهاد مــی شــود 
معتمدیــن متخصــص از ترکیب کارشناســان وزارت 
خانــۀ مربوطــه و نماینــده هــای صاحبــان صنایــع 
ــه  ــکیل و عارض ــا تش ــک ه ــای بان ــده ه و نماین
ــری  ــزارش تصوی ــن گ ــه ای ــرد ک ــی انجــام پذی یاب
ــادی  ــر اقتص ــه وزی ــش، ب ــت پوش ــع تح از صنای
رویکــرد جدیــدی را تصمیــم خواهــد کــرد و الــزام 
انجــام ایــن پویــش کــه کتــاب راهنمــای شــناخت 
ــد کشــید  ــر خواه ــه تصوی معضــالت اقتصــاد را ب
ظرفیــت هــای هــر اســتان بــه همــراه شناســنامۀ 
هــر واحــد را تهیــه و در اختیــار نســل نــو جهــت 
شــناخت و تعییــن مســیر خدمــت بــه کشــور عزیز 

و دانشــگاه هــا قــرار گیــرد.
ــن  ــن برجســته کشــور افزود:همچنی ــن کارآفری ای
ــرد  ــه ای از عملک ــوص گوش ــز در خص ــی نی نگاه
ــی  ــن م ــاور از ذه ــم پهن ــن اقلی ــاورزی در ای کش
گذرانیــم و تصدیــق خواهیــم کــرد کــه راه در پیش 
رو بــرای رفتــن به ســوی شــکوفایی مثبــت ارزیابی 
نمــی شــود. اگــر قــدری تعمــق کنیــم در ســالیان 
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ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      شهریور ماه 1400      شماره 35 دوره جدید )140(      

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران مطرح کرد:
تالش قانونی بر تفکیک جدایی صنعت از تجارت یکی 

از عوامل موفقیت تیم اقتصادی دولت خواهد بود



قبــل همــۀ روســتاییان کشــور بــا انــدک زمینی که 
متعلــق بــه خــودش بــود بــر روی آن کشــت انجــام 
مــی داد و اگــر آب بــه انــدازۀ کافــی نبــود محصــول 
دیــم مــی کاشــت و کســری هزینــه هــای زندگیش 
را از تــاش متفرقــه و یــا بــه صــورت کارگــر فصلــی 
ــای  ــه ه ــال برنام ــا اعم ــا ب ــرد؛ ام ــی ک ــن م تأمی
ــان  ــط بط ــتاییان خ ــاش روس ــر ت ــنجیده، ب نس
کشــیده شــد و کشــاورزان اغلــب زمیــن هــای خود 
را یــا رهــا کردنــد و بــه اطــراف کــوچ کردنــد و یــا 
هزینــه هــای کشــت را بــه قــدری افزایــش دادیــم 
کــه کشــاورز تأمیــن ســرمایۀ اولیــه را بــرای آمــاده 
ســازی نــدارد و دولــت در اینجــا به جای مســاعدت 
از طریــق راه هــای عملــی، متأســفانه دســت روی 
ــودن  ــتفاده ب ــا اس ــدت ب ــا م ــته ت ــت گذاش دس
ــا کشــاورز  ــه چهــار پنــج ســال بگــذرد ت زمیــن ب
جــز خلــع یــد و ســند بــه نــام دولــت بــه عنــوان 

مراتــع ملــی ضبــط گــردد.
بــر همیــن اســاس بزرگتریــن مشــکل وزیــر 
ــن  ــد زمی ــکان تولی ــه ام ــن اســت ک کشــاورزی ای
هــای کوچــک کــه ســال هــا متروکــه مانــده و در 
دســت دولــت اســت را بتوانــد بــا تغییــر رویکــرد و 

ــد. ــا نمای ــری آن، احی ــه کارگی ب
مدیرعامــل شــرکت فــرآورده هــای روغنــی ایــران 
ــل  ــت از آن غاف ــه دول ــری ک ــۀ دیگ ــت: نکت گف
مــی باشــد ایــن اســت کــه تمــام تــاش خــود را 

در زمینــۀ خودکفایــی چنــد قلــم از جملــه گنــدم، 
چغنــدر قنــد، علوفــه، روغــن و غیــره بــه کار مــی 
گیردتــا شــعار خودکفایــی را بــه نمایش بگــذارد اما 
طــرف دیگــر ایــن معادلــه را هیــچ گاه نمــی بینــد 
ــت  ــرده و آن محدودی ــرح نک ــده مط ــر دی ــا اگ و ی
زمیــن اســت و محصــوالت تولیــدی براســاس 
ــگ اســت  ــد االکلن حجــم و ســطح کشــت همانن
یعنــی یــک طــرف را اگــر بــاال ببــری طــرف مقابــل 
پاییــن مــی آید. ایــن ها معضــات نهفتــه در برنامه 
ــا  هاســت کــه هــر ســاله معمــوالً از ســال قبــل ب
کمــی تغییــر کپــی برداشــته مــی شــود. در صورتی 
ــا خودکفایــی را مطــرح  میتــوان افزایــش تولیــد ی
ــا راه و روش علمــی در همیــن ســطح  کــرد کــه ب
موجــود کشــت، تولیــد را افزایــش داد به ایــن دلیل 
ــا ایــن  و دالیــل مســتدل دیگــر مــی گویــم کــه ب
ــی  ــرار م ــل تک ــرعت قب ــان س ــن هم ــگ رفت آهن
گــردد نتیجــه ایــن کــه توفیــق وزرای اقتصــادی را 
ــه کارگیــری اندیشــه هــای خفتــه و رویکــرد  در ب
هــای بــه روز مــی تــوان امیــدوار بــود و در خصوص 
ادارۀ تجــارت کــه در صنعــت ادغــام گردیــده اســت 
بزرگتریــن ظلمــی اســت کــه بــر صنعــت تحمیــل 
ــچ  ــاخه هی ــن دو ش ــوازن در ای ــدم ت ــده و ع گردی
گاه تجــارت اجــازۀ رشــد بــه صنعــت نمــی دهــد و 
عــدم موفقیــت وزیــر را همیــن عــدم تــوازن رقــم 
خواهــد زد مگــر ایــن کــه فــردی را بــه عنــوان قائم 

مقــام تجــارت منصــوب و کلیــۀ ضوابــط وزارت خانۀ 
قبلــی )بازرگانــی( را منتقــل نمایــد تــا راه قانونــی 
ــد  ــه همانن ــه دو وزارت خان ــک آن ب ــت تفکی جه

گذشــته انجــام پذیــرد.
ســید جمشــید میرســلیمی در پایــان گفــت: وزرای 
اقتصــادی دولــت بــا بــه کارگیــری اصــول ذیــل می 

ــد موفق باشــد: توان
ــر اندیشــه هــای راهبــردی در فرآینــد  ۱- تکیــه ب

برنامــه هــای اجرایــی
۲- تهّیــه و تدویــن برنامــه هــای اجرایــی بــر مبنای 

تــوان واحــد هــای مولد
۳- شناســایی، ارزیابــی و عارضــه یابــی منابــع 

درآمــدزا و واحدهــای تولیــدی
۴- تشکیل کمیتۀ راهبردی

۵- تــاش قانونــی بــر تفکیــک جدایــی صنعــت از 
تجــارت

۶- جــذب مشــاورین و کارشناســان مجــرب بخــش 
خصوصــی در ســتاد تصمیــم گیــری هــا

۷- تکلیــف بــر همــگان در خصــوص صحــت 
ــگاه هــای سیاســی  گزارشــات تنظیمــی و دور از ن

ــی و جناح
۸- تــاش در جهــت اصــاح قانــون موجــود 
ــای  ــه احی ــان ب ــت آن ــر بازگش ــتاییان و تدبی روس

ــود ــای خ ــن ه زمی

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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دکتر پرویز جهانگیری گفت: انتظار بر این بود رئیس 
جمهور در کابینه از اشخاص توانمندتر، با دانش تر و 
متخصص تر برای بهبود شرایط موجود اقتصادی بهره 

می گرفت.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا، رئیس هیئت 
مدیره گروه صنعتی پارس استا در گفتگو با خبرنگار 
ما درباره کابینه اقتصادی دولت سیزدهم گفت: افراد 
های  دولت  در  مسئولیتی  کدام  هر  شده  معرفی 
گذشته، بطور ویژه دولت های ۸ و ۱۱ مسئولیت های 

کلیدی و بسیارمهم داشته اند.
دکتر جهانگیری ادامه داد: متاسفانه در این دوره ها آقایان 
توان های خود را نشان داده اند که نتایج آنها وضعیت 

کنونی و ایجاد مشکل در تمامی زمینه ها بوده است.
وی افزود: انتظار بر این بود رئیس جمهور در کابینه 
از اشخاص توانمندتر، با دانش تر و متخصص تر برای 

بهبود شرایط موجود اقتصادی بهره می گرفت.
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس استا خاطر 
حضور  به  نیازمند  جامعه  نجات  برای  کرد:  نشان 
تصمیم گیران و برنامه ریزان توانمند می باشیم که در 
این خصوص، برنامه های ارائه شده و اصولی را از طرف 

افراد معرفی شده شاهد نبوده ایم.
وی تصریح کرد: همه آنچه شنیدیم تکرارهایی بود که 

در سال های گذشته به کرات شنیده ایم.
دکتر پرویز جهانگیری در پایان گفت: بطور مثال همه 
صحبت از وصول مالیات برای جبران کسری بودجه 
سخن گفتند، ولی حتی یک نفر در این بین بررسی 
نکرد تا ببیند چرا در کشورهایی که مالیات کم شد و یا 
منتفی گردید رونق بیشتر شد و مشکل بیکاری و فقر 
از میان رفت و جامعه خود را از فساد دور کرد و رونق 
بیشتر و گسترده تر در جامعه شکل گرفت. گواه روشن 
این موضوع تصمیم ریاست جمهور مسلمان سنگاپور، 
خانم حلیمه یعقوب می باشد که با حذف مالیات از 
تولیدات سنگاپور رونق بیشتر در اقتصاد سنگاپور ایجاد 
نمود و با این حرکت فساد را نیز در سنگاپور به صفر 

رسانید.

رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی: 
در شرایط کنونی کشور نیازمند به حضور 

تصمیم گیران و برنامه ریزان توانمند است



بـا حضور جمعـی از مدیـران صنعت روغـن نباتی، 
گروه صنعتی دمیرچی از روند سـاخت مدرن ترین 
خـط تصفیه روغـن نباتی در ایـران  و خاورمیانه رو 

کرد. نمایی 
بـه گـزارش کارآفرینـی و صنعـت غـذا، در ابتـدای 
ایـن بازدید امیر دمیرچـی مدیرعامل گروه صنعتی 
دمیرچی طی سـخنانی با اشـاره به تغییـرات ایجاد 
شـده در فنـاوری تصفیـه روغـن نباتـی در جهـان 
گفـت: اغلب فنـاوری های روز دنیا بـر روی افزایش 
بهـره وری و کاهـش هزینـه هـای تولیـد از جملـه 
بهبـود مصـرف انـرژی  تاکیـد دارد و از آنجایی که  
مصـرف انـرژی در صنعت روغـن نباتی زیاد اسـت 
فنـاوری جدید باعـث کاهـش ۳۰ درصدی مصرف 
انـرژی در طـول فرآینـد تصفیـه روغـن نباتـی می 

شود.
وی افـزود: گـروه دمیرچـی توانسـته مـدرن ترین فنـاوری روز دنیـا را از طریق 

خریـد فنـاوری از اروپـا وارد ایـران کـرده و بومی سـازی کند.
دمیرچـی خاطرنشـان کـرد: با وجـود تحریم های گسـترده کارخریـد و انتقال 
خطـوط تصفیـه روغـن و همچنیـن تکنولـوژی تولید بسـیار دشـوار بـود اما با 
توجـه بـه سـابقه و عملکرد شـرکت دمیرچـی طی سـال های اخیر توانسـتیم 
مـدرن تریـن فنـاوری روز دنیـا در زمینـه تصفیـه روغن هـای خوراکـی را وارد 

ایـران کنیم.
وی بـا اشـاره بـه وضعیـت کارخانجـات روغـن نباتـی در ایـران گفت: سـرمایه 
گـذاری هـای جدیـدی در زمینـه بهبود خطوط تصفیـه روغـن در کارخانجات 
روغـن نباتـی صـورت گرفتـه اسـت به طـوری که اغلـب فعاالن صنعـت روغن 
نباتـی بـا توجه به شـرایط کشـور به دنبال حـذف خطوط قدیمی و اسـتفاده از 
فناوری های مدرن در کاخانجات هسـتند و همین امر باعث شـده تا اسـتقبال 
ویـژه ای از بومـی سـازی ایـن فنـاوری از سـوی مدیـران صنعـت روغـن نباتی 

صـورت گیرد.
مدیرعامـل گـروه صنعتـی دمیرچی بـا بیان اینکـه حـدود ۵۰ درصـد از پروژه 
هـای ایـن شـرکت در زمینـه خطـوط تصفیـه روغن نباتی اسـت خاطر نشـان 
کـرد: بهـره گیـری از این فنـاوری جدید هزینه های سـاخت وتجهیـز کارخانه 
را ۳۰درصـد کاهـش مـی دهد. همچنیـن کاهش مصرف انرژی بـه ویژه باتوجه 
بـه مشـکل کمبـود آب کـه ایـن خطـوط مصـرف آب بسـیار کمی نسـبت به 
خطـوط قدیمـی دارد و در دسـترس بودن و خدمات به موقع  در کشـور از مهم 

تریـن ویژگـی های بومی سـازی ایـن فناوری 
مدرن اسـت.

وی از شـرکت صنعتی بهشـهر، شرکت کشت 
و صنعت شمال، شـرکت گلبهار جاده ابریشم، 
شـرکت گلناز کرمان، شـرکت گلبهارسپاهان، 
شـرکت مارگارین، شـرکت روغـن نباتی بالک 
عنـوان  بـه  اراک  گسـتران  سـپهر  وشـرکت 
مشـتریان سـال هـای اخیر شـرکت دمیرچی 
انـدازی  راه  یـا نصـب و  در زمینـه خریـد و 
بـرد. نـام  در کشـور  نباتـی  روغـن  خطـوط 

دمیرچـی همچنین بـه برنامه ابن شـرکت در 
خصـوص نهایـی شـدن مذاکرات بـرای  خرید 
تکنولـوژی سـاخت خطوط روغنکشـی اشـاره 
کـرد و ۰گفت: از ابتدای سـال میـادی آینده 
فراینـد انتقـال تکنولوژی و سـاخت خطوط آماده سـازی دانه و روغنکشـی آغاز 

خواهد شـد.

ورود فناوری روز دنیا در دوران تحریم
در ادامـه ایـن بازدید امیر هوشـنگ بیرشـک دبیر انجمن صنفـی صنایع روغن 
نباتـی ایـران طی سـخنانی با اشـاره به سـابقه بیـش از ۸۰ سـاله صنعت روغن 
نباتـی در ایـران و خـاء تکنولـوژی سـاخت در ایـران گفـت: ظرفیـت اسـمی 
کارخانجـات روغـن نباتی در حال حاضر بیش از ۵ میلیون تن اسـت و در سـال 
هـای اخیـر سـرمایه گذاری هـای جدیدی در این صنعت انجام شـده اسـت اما 
جـا دارد تـا با اسـتفاده از فنـاوری های روز دنیا بتوانیـم در زمینه کاهش قیمت 
تمام شـده وهمچنین بهینه سـازی مصرف انرژی و بـاال بردن کیفیت محصول 

نهایـی مطابق بـا اسـتانداردهای روز دنیا گام های اساسـی برداریم.
وی بـا بیـان اینکـه محدودیت هـای ارزی و تحریـم های ظالمانه غرب شـرایط 
جدیـدی را در کشـور به وجود آورده اسـت تصریح کرد: خرید فنـاوری روز دنیا 
و بومـی سـازی آن در ایـران  توسـط گـروه دمیرچی، اقدام بسـیار ارزشـمندی 
اسـت کـه مـی تواند به مـدرن تر شـدن صنعت روغـن نباتی و توسـعه کمی و 

کیفـی صنعـت روغن نباتـی کمک کند.

ضرورت مدرن سازی صنعت روغن نباتی در بازار رقابتی
همچنیـن ابوالحسـن خلیلی رییس هیـات مدیره انجمن صنفـی صنایع روغن 
نباتـی و مدیرعامـل گـروه مدلـل نیز طی سـخنانی ضمـن بیان دسـتاوردهای 

دمیرچی از روند ساخت مدرن ترین خط تصفیه 
روغن نباتی در ایران و خاورمیانه رونمایی کرد
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صنعـت روغـن نباتـی در سـال هـای اخیر گفت: بـا توجه بـه افزایش تعـداد و 
ظرفیـت کارخانجـات روغـن نباتـی، برای حضـور قوی در بـازار بایـد از فناوری 

هـای روز دنیـا در زمینـه فرآینـد تولیـد روغن نباتی بهـره برد.
وی بـا اشـاره به برنامـه های دولت در زمینـه حذف تدریجی یارانـه های انرژی 
خاطـر نشـان کرد: واقعی شـدن قیمت انـرژی زنگ خطری بـرای صنایع انرژی 
بـر اسـت و از آنجایـی که صنایع روغـن نباتی جزء صنایع پر مصـرف در زمینه 
انـرژی بـه حسـاب مـی آیـد اسـتفاده از ایـن فنـاوری جدیـد می توانـد ضمن 

کاهـش مصـرف انـرژی، قیمت تمام شـده را نیـز کاهش دهد.
خلیلـی بـا اشـاره به فعالیـت گروه دمیرچـی در سـاخت و نصب ماشـین آالت 
صنایـع غذایـی گفـت: طی سـال های اخیر مجموعـه دمیرچـی در صنعت غذا 
نقـش مهمـی را ایفـا نموده اسـت و هم اکنون با بـه کارگیری فنـاوری روز دنیا 
توانسـته نقش مهمی را در بهبود فرآیند تصفیه روغن و بی نیاز نمودن کشـور 

از واردات اینگونـه خطـوط ایفا نماید.

رییـس هیـات مدیـره انجمـن صنفـی صنایع روغـن نباتـی ضمـن قدردانی از 
زحمـات صورت گرفته توسـط گروه دمیرچی بـرای ورود تکنولوژی های جدید 
بـه کشـور، ابراز امیـدواری کرد تا با اسـتقبال و حمایت های سـایر کارخانجات 
روغـن نباتـی، گـروه دمیرچی بـه اهداف بزرگ خـود بریا بهبـود فرآیند تصفیه 

روغـن نباتـی در ایران دسـت یابد.
الزم به ذکر اسـت که در این بازدید مهندس حسـین زاده و دهنوی از شـرکت 
کشـت و صنعـت شـمال، صادق نـوری عضو هیـات مدیره انجمـن روغن نباتی 
ومدیرعامل شـرکت روغن نباتی پارس قو و شـرکت روغنکشی اکسدانه، مهدی 
عبـدی عضـو هیـات مدیـره انجمن روغـن نباتی و مدیـر عامل شـرکت بالک و 
حمیـد زمانیـان عضـو هیـات مدیره انجمـن روغن نباتـی و عضو هیـات مدیره 
شـرکت روغـن نباتـی نـاز اصفهان و شـرکت گلبهار سـپاهان ضمن آشـنایی با 

ایـن فنـاوری جدید دیدگاه هـای خود را مطـرح کردند.

مهندس مسـعود بختیـاری گفت: ارتبـاط نزدیک و 
تنگاتنـگ با تشـکلهای بخش خصوصـى و تعامل و 
همـکاری بـا ایشـان و بویـژه نظرخواهى از تشـکلها 
هنـگام تصمیـم سـازی در امـور مرتبـط بـا حـوزه 
کسـب و کار ایشـان تاثیر به سزایى در بهبود فضای 

تولیـد و صـادرات خواهد داشـت.
بـه گـزارش کارآفرینـى و صنعـت غـذا، مهنـدس 
مسـعود بختیـاری، مدیرعامـل شـرکت خوشـگوار 
اصفهـان در گفتگـو بـا خبرنـگار مـا در خصـوص  
پیشـنهاد بـه کابینـه  اقتصـادی دولت سـیزدهم از 
جمله وزیر صمت، گفت: امیدواریم دولت سـیزدهم 
واقعیـات اقتصـاد و الزامات و اقتضائـات یک اقتصاد 
پیشـرو را بـه خوبـى درک کـرده و بـرای حمایت از 
تولیـد و رونق آن گام هـای اصولى و منطقى بردارد.

ایـن کارآفریـن حـوزه صنایـع غذایـى افـزود: وزیـر 
هیـأت  در  سـابقه حضـور  از  پیشـنهادی صمـت 
نماینـدگان اتـاق ایـران برخـوردار اسـت کـه البتـه 
مـى توانـد یک مزیت محسـوب شـود ولـى این امر 
بـه تنهایـى کافـى نیسـت، ایشـان نخسـت بایـد با 
روشـهای منطقـى و بخردانـه، به جنگ غـول رکود 
سـنگین حاکم بر بـازار برود و در عیـن حال مراقب 

دیـو خونخـوار تورم نیز باشـد. کار سـختى در پیش 
دارد کـه تنهـا بـا برنامه ریـزی دقیق و بهـره گیری 
از نظرات سـازنده کارشناسـان و خبـرگان صنعت و 

تجـارت کشـور امکانپذیـر خواهـد بود.
مدیرعامـل شـرکت خوشـگوار اصفهـان  ادامـه داد: 
همـراه کـردن تیـم اقتصـادی دولت بـا ایـن برنامه 
هـا نیز ضـرورت و نیـاز مبرمى اسـت که بایـد وزیر 
صمـت از عهـده آن برآیـد. وزارت اقتصـاد، سـازمان 
برنامـه و بودجـه، بانـک مرکـزی، گمرک، سـازمان 
توسـعه تجـارت و دیگر دسـتگاه هـای مرتبط همه 
بایـد بـه ایـن برنامه ها باور داشـته و بـا آن همدل و 

همسـاز و همراه باشـند.
نایب رئیس سـندیکای صنایع کنسـرو ایران با ارائه 
پیشـنهاداتى کـه تیم اقتصـادی دولت سـیزدهم در 
راسـتای حمایت از تولید مى بایسـت در نظر بگیرد، 

گفت:
– پرهیـز از اقتصـاد دسـتوری و عدم تـداوم قیمت 

گذاری دسـتوری
–  کمک به تأمین مواد اولیه

– تحریک بازار با اتخاذ تدابیر منطقى
–  تسهیل امر صادرات

– کمک به بهبود محیط کسب و کار
– تأمین تسهیالت ارزان قیمت برای تولیدکنندگان

و  تولیدکننـدگان  بـر  مالیـات  فشـار  کاهـش   –
جایگزینـى آن بـا اخذ مالیـات از بنگاه هـای بزرگ 
اقتصـادی کـه ناعاالنه تا کنـون از پرداخـت مالیات 

معـاف بـوده اند.
– کاهـش فشـار قوانیـن غیـر عادالنه قانـون کار بر 

کارفرمایان
– ارتبـاط نزدیـک و تنگاتنـگ با تشـکلهای بخش 
خصوصـى و تعامـل و همـکاری بـا ایشـان و بویـژه 
نظرخواهى از تشـکلها هنگام تصمیم سازی در امور 

مرتبـط با حوزه کسـب و کار ایشـان
اینهـا تنهـا بخشـى از اهـم اقداماتى اسـت کـه باید 
طـى یـک برنامـه ریـزی دقیق و حسـاب شـده و با 
همراهـى و همـکاری تیـم اقتصـادی دولـت و همه 

دسـتگاه هـای مرتبـط، عملیاتى شـود.
بختیاری در پایان گفت: امیدوارم کابینه پیشنهادی با 
توجه به منافع ملى و اجرای  سیاست های درست و 
در راستای حمایت واقعى از تولید موفق شوند کشور 
را از بحران اقتصادی موجود رها سازند. امید که ما 

تولیدکنندگان نیز هرگز امیدمان را از دست ندهیم.

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران خواستار شد:

پرهیز دولت از اقتصاد دستورى و عدم تداوم 
قیمت گذارى دستورى

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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تدوین برنامه عملیاتی 
توسعه زنجیره صنایع 

غذایی و آشامیدنی
صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 
معدن و تجارت از تصویب پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه زنجیره 
صنایع غذایی و آشامیدنی با حضور تشکل های تخصصی و دستگاه های 

اجرایی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی)اگروفودنیوز(، از وزارت 
نشست  جریان  در  نیارکی  صادقی  مهدی  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
نهایی سازی پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه زنجیره صنایع غذایی و 
آشامیدنی با حضور علی آقامحمدی رییس گروه اقتصادی دفتر رهبر 
معظم انقالب، افزود: برنامه عملیاتی زنجیره صنعتی پوشاک و کفش و 
همچنین سند راهبردی زنجیره ارزش صنعتی طال، جواهر و گوهرسنگ ها 

به تایید وزیر صنعت رسید تا اقدامات در این حوزه هم افزا شود.
در  را  منتخب صنعتی  در محصوالت  عملیاتی  برنامه های  اجرای  وی، 
راستای توسعه صادرات غیرنفتی و تحقق توسعه صنعتی عنوان کرد و 
گفت: پیش نویس برنامه توسعه زنجیره صنایع غذایی و آشامیدنی در چهار 
محور )چهار محور راهبردها و چهار محور اهداف کیفی( تا افق 1404 

تنظیم شده است.
برنامه  این  راهبردهای  به  اشاره  با  صنعت  وزارت  صنایع  امور  معاون 
تولید و صادرات محصوالت  بیان داشت:  تشکیل کنسرسیوم  عملیاتی، 
غذایی و آشامیدنی و توسعه تعامالت منطقه ای و بین المللی، ساماندهی 
و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط فعال و نیمه فعال، برندسازی، 
توسعه و تقویت برند حالل و تکمیل و توسعه حلقه های ارزش افزا در 
صنایع غذایی و آشامیدنی چهار راهبرد مهم این برنامه عملیاتی را تشکیل 

می دهند.
صادقی نیارکی در ادامه به اهداف کیفی این برنامه عملیاتی و سند راهبردی 
اشاره کرد و گفت: مدیریت زنجیره غذایی و تامین نیازهای کشور در بخش 
فرآوری و تولید محصوالت غذایی سالم و مغذی و ارتقای بهره وری و 
افزایش توان رقابت پذیری واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی به منظور 

توسعه صادرات، از اهداف کیفی این سند راهبردی است.
وی اضافه کرد: توسعه صادرات محصوالت صنایع غذایی و آشامیدنی با 
تاکید بر مزیت کشور در تولید محصوالت حالل و دستیابی به شاخص های 
سازگار با الزام ها و استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی در سطح ملی 

و بین المللی از دیگر اهداف کیفی است.
راه اندازی شرکت های مدیریت مالی زنجیره تامین

معاون امور صنایع وزارت صنعت همچنین درباره برنامه های اعالمی در 
حوزه راهبرد نخست )تشکیل کنسرسیوم تولید و صادرات(، گفت: تسهیل 
و تسریع در فرایند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز، متناسب سازی نظام 
تعرفه مواد اولیه با میزان نیاز و تولید داخل و تامین مالی زنجیره ای و 
راه اندازی شرکت های مدیریت مالی زنجیره تامین، از جمله برنامه ها برای 

تحقق این راهبرد هستند.
هدف  کشورهای  با  هماهنگی  حوزه  این  در  ادامه داد:  صادقی نیارکی 
موافقتنامه های  انعقاد  و  لجستیکی  زیرساخت های  بهبود  صادراتی، 

بین المللی و استفاده از تعرفه های تجارت ترجیحی دنبال می شود.
عارضه یابی و توانمندسازی بنگاه ها

و  )ساماندهی  دوم  راهبرد  حوزه  در  اعالمی  برنامه های  درباره  وی 
توانمندسازی بنگاه ها(، تصریح کرد: در این راستا ساماندهی از طریق ادغام 
)یکپارچه سازی(، عارضه یابی و توانمندسازی بنگاه ها و رفع موانع تولید، 

تولید تحت لیسانس و تولید بدون کارخانه دنبال می شود.
معاون وزیر صنعت، توسعه بازار واحدهای نیمه فعال از طریق افزایش سرانه 
مصرف مواد مغذی سالم و بازسازی و نوسازی خطوط تولید را از دیگر 

برنامه ها در چارچوب این راهبرد دانست.
صادقی نیارکــی درخصــوص مهمتریــن برنامه هــا بــرای تحقــق راهبــرد 
چهــارم )تکمیــل و توســعه حلقه هــای ارزش افــزا( بیان داشــت: در ایــن 
ــازی  ــان، متنوع س ــرکت های دانش بنی ــت ش ــتفاده از ظرفی ــوزه اس ح
محصــوالت تولیــدی در زنجیــره فــرآوری غــذا، بــه روز رســانی 
ــر اجــرای دقیــق آنهــا و توســعه و  اســتانداردهای کیفــی و نظــارت ب

ــود. ــال می ش ــق ســاخت داخــل ماشــین آالت دنب تعمی
ــدی  ــته بن ــی و بس ــی طراح ــرکت های تخصص ــدازی ش راه ان

محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی
ــرد و  ــاره ک ــرد اش ــن راهب ــا در ای ــر برنامه ه ــه دیگ ــن ب وی همچنی
ــی و  ــی طراح ــرکت های تخصص ــدازی ش ــوزه راه ان ــن ح ــت: در ای گف
ــواد  ــدار م ــن پای ــامیدنی، تامی ــی و آش ــوالت غذای ــته بندی محص بس
اولیــه مــورد نیــاز صنعــت بــا ظرفیت ســازی تامیــن مــواد اولیــه دارای 

ــره ای در دســتور کار اســت. ــود و توســعه فروشــگاه زنجی کمب
ــن از تشــکیل کارگــروه  ــع وزارت صنعــت همچنی ــور صنای ــاون ام مع
پایــش و نظــارت در معاونــت امــور صنایــع بــا همــکاری دفتــر صنایــع 
غیرفلــزی وزارتخانــه بــرای نظــارت و پایــش ایــن برنامــه توســعه ای و 

ســند راهبــردی خبــر داد.

ر   خبـا ا
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ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      شهریور ماه 1400      شماره 35 دوره جدید )140(      



 

ارزآوری 24 میلیون 
دالری صادرات کنسرو 

ماهی در سال گذشته
ــت،  ــود کیفی ــر بهب ــرکل دفت مدی
ــان  ــازار آبزی ــعه ب ــرآوری و توس ف
ــت:  ــران گف ــیالت ای ــازمان ش س
ــن  ــزار و 210 ت ــدود ۶ ه ــی ح ــاظ وزن ــال ۹۹ از لح ــار س ــق آم طب
کنســرو ماهــی بــا ارزآوری 24 میلیــون دالری بــه کشــورهای هــدف 

ــت. ــده اس ــادر ش ص
بــه گــزارش ایرنــا؛ عیســی گلشــاهی افــزود: ایــن میــزان در ســال ۹۸ 
حــدود از لحــاظ وزنــی ســه هــزار و 115 تــن انــواع کنســرو بــه ارزش 

تقریبــی 15 میلیــون دالر بــوده اســت.
ــان  ــازار آبزی ــعه ب ــرآوری و توس ــت، ف ــود کیفی ــر بهب ــرکل دفت مدی
ــه  ــران ب ــی از ای ــرو ماه ــت: کنس ــران اظهارداش ــیالت ای ــازمان ش س
ــه  ــد ب ــی توان ــر م ــن ام ــه همی ــود ک ــی ش ــادر م ــور ص ــارج کش خ
کارخانجــات کمــک کنــد مخصوصــا بــرای کارخانجاتــی کــه ماهــی 

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــی اس واردات
بــه گفتــه گلشــاهی، اکنون ســاالنه بخشــی از کنســرو ماهــی تولیدی 
ایــران بــه کشــورهای عــراق، حــوزه ســی ای اس )مشــترک المنافــع(، 

جنــوب خلیــج فــارس و ارمنســتان صــادر مــی شــود.
 کنسرو ماهی کشش افزایش قیمت مجدد را ندارد

ــان  ــازار آبزی ــعه ب ــرآوری و توس ــت، ف ــود کیفی ــر بهب ــرکل دفت مدی
ــور  ــی در کش ــرو ماه ــت کنس ــت: قیم ــران گف ــیالت ای ــازمان ش س
ــا از دو عامــل مســتقیم قیمــت قوطــی، روغــن، نمــک و ماهــی و  م
غیرمســتقیم هزینــه ای ســربار کارخانجــات )حقــوق دســتمزد، حمل 

ــرژی( تبعیــت مــی کنــد. و نقــل و ان
ــک واحــد کاال  ــد انتظــار داشــته باشــیم ی ــا نبای وی اظهارداشــت: م
ــا  ــده ب ــال آین ــد س ــی رس ــروش م ــه ف ــان ب ــزار توم ــک ه ــال ی مث
ــران  ــوق کارگ ــا 25 درصــدی حق ــتمزد 20 ت ــوق و دس ــش حق افزای
قیمــت همچنــان همــان باشــد طبــق قانــون بــا افزایــش قیمــت های 

تبعــی افزایــش قیمــت داشــته باشــد.
گلشــاهی تصریــح کــرد: در ایــن چنــد ســاله اخیــر قیمــت مــواد اولیه 
تولیــد از جملــه ورق قوطــی و روغــن و ماهــی افزایــش پیــدا کــرده و 

بــه تبــع ســایر هزینــه هــا قیمــت هــا تعدیــل شــده اســت.
وی اظهارداشــت: هیــچ یــک از کارخانجــات و تولیدکننــدگان کنســرو 
ــه نحــوی تغییــر کنــد کــه  راضــی نیســتند کــه قیمــت ایــن کاال ب
مصــرف کننــده نتوانــد خریــداری کنــد زیــرا بقــا و حیــات کارخانجات 

بــه تولیــد و افزایــش مصــزف اســت.
ــان  ــازار آبزی ــعه ب ــرآوری و توس ــت، ف ــود کیفی ــر بهب ــرکل دفت مدی

ســازمان شــیالت ایــران گفــت: اکنــون میانگیــن قیمــت کنســرو ۸0 
گرمــی ماهــی تــون در روغــن گیاهــی 2۹ هــزار و 500 تومــان اســت 
حــال ممکــن اســت بــه دلیــل بســته بنــدی مقوایــی ایــن عــدد 100 

تومــان افزایــش یــا کاهــش داشــته باشــد.
وی افــزود: اگــر افزایــش قیمتــی رخ دهــد فاصلــه قیمــت تخفیفی 24 
هــزار و 500 تــا 2۹ هــزارو 500 تومــان بــه تدریــج پــر مــی شــود البته 
ایــن مهــم نیــز بســتگی بــه کیفیــت و تولیــد ماهــی وارداتــی و داخلی  

و قیمت ارز بســتگی دارد.
بــه گفتــه گلشــاهی، بــه نظــر مــی رســد کــه شــاید زمانــی بــه ایــن 
نقطــه برســیم قیمــت هــا بــه دلیــل شــرایط تولیــدی اســتان هــای 
جنوبــی کشــور و بــه تبــع قیمــت هــای ارزی و هزینــه هــای تمــام 

شــده تولیــد، کاهــش یافتــه یــا حتــی تعدیــل یابــد.
وی پیــش بینــی کــرد: در واقــع اکنــون ممکــن اســت قیمــت هــای 
تخفیفــی فروشــگاه هــای زنجیــره ای از فاصلــه قیمتــی 24 هــزار بــه 

2۹ هزارتومــان بــازار برســد و قیمــت فعلــی باقــی بمانــد.
کاهش 50 درصدی تقاضای صحیح نیست 

ــان  ــازار آبزی ــعه ب ــرآوری و توس ــت، ف ــود کیفی ــر بهب ــرکل دفت مدی
ســازمان شــیالت ایــران دربــاره ادعــای کاهــش مصــرف 50 درصــدی 
کنســرو ماهــی گفــت: ایــن رقــم قابــل تاییــد ســازمان شــیالت ایــران 
ــا افــت شــدید تولیــد روبــرو نیســتیم. شــاید برخــی  نیســت، زیــرا ب
نقــاط خــاص در اســتان هــای مختلــف کاهــش فروش داشــته باشــند.

ــان  ــازار آبزی ــعه ب ــرآوری و توس ــت، ف ــود کیفی ــر بهب ــرکل دفت مدی
ســازمان شــیالت ایــران گفــت: اکنــون در برخــی کارخانجات کنســرو 

مــا کنســرو تولیــدی داریــم کــه بــه بــازار عرضــه نشــده اســت.
وی ادامــه داد: بخشــی از کاهــش تولیــدی کــه وجــود دارد،  ناشــی از 
کاهــش تقاضــا نبــوده، بلکــه بــه خاطــر کاهــش صیــد داخلــی ماهــی 
در آبهــای جنوبــی بــوده و بخــش دیگــر نیــز ناشــی از مشــکالت ارزی 

بــوده اســت.
ــان  ــازار آبزی ــعه ب ــرآوری و توس ــت، ف ــود کیفی ــر بهب ــرکل دفت مدی
ســازمان شــیالت ایــران افــزود: قیمــت ماهــی بیــن ۳۸ هــزارو 500 تا 

ــان اســت. ــاالی 50 هزارتوم ــی ب ــان و واردات ــزارو 500 توم 40 ه
ــای  ــر مبن ــان ب ــات، تولیدش ــی کارخانج ــه داد: برخ ــاهی ادام گلش
ماهــی وارداتــی بــوده کــه همچنــان در حــال تولیــد هســتند، البتــه 
ــه  ــه اســت.  برخــی کارخانجــات ک ــزان وارداتشــان کاهــش یافت می
ماهــی داخلــی دریافــت مــی کردنــد همچنــان بــه تولیدشــان ادامــه 
ــه جــای  ــه داده و ب ــر روی ــز تغیی ــد.  برخــی کارخانجــات نی می دهن

ــد. ــی اســتفاده مــی کنن ــی از ماهــی داخل ماهــی واردات
ــب  ــاری نای ــدی پیــش مســعود بختی ــزارش، چن ــن گ ــر اســاس ای ب
ــود  ــد: باوج ــی ش ــران مدع ــرو ای ــع کنس ــندیکای صنای ــس س ریی
افزایــش نــرخ تــورم و هزینه هــای تمــام شــده تولیــد، قیمــت هرعــدد 
ــی  ــچ افزایش ــال 1400 هی ــت س ــه ماهه نخس ــی در س ــرو ماه کنس

نداشــته اســت.
ســقف قیمــت هــر عــدد کنســرو ماهــی در پایــان ســال 1۳۹۹ بــرای 
ــان  ــا پای ــه ت ــوده ک ــان ب ــزار و ۹00 توم ــدگان 2۹ ه ــرف کنن مص

ــد داشــت. ــری نخواه ــز تغیی ــاه ســال 1400 نی خردادم

4949

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

Food Industry Magazine

F
o

o
d

 I
n

d
u

s
tr

y 
M

a
g

a
z

in
e

I N D U S T R Y



 

رییس کنفدراسیون 
صادرات ایران: حمایت از 
صادرات برای هفت سال 

فراموش شد!
ایران  صادرات  کنفدراسیون  رییس 
می گوید، حمایت از صادرات غیرنفتی 
باید شکلی واقعی داشته باشد و صرف ابالغ بسته هایی که تضمین اجرا 

ندارند راه به جایی نخواهد برد.
محمد الهوتی اظهار کرد: با وجود شعارهایی که در سطح کالن در حمایت 
از صادرات غیرنفتی و اهمیت آن برای توسعه اقتصاد کشور مطرح می شود، 
متاسفانه ما در عمل همچنان چالش های فراوانی داریم و بعضا با توجه 
دیدگاه دولت ها، شرایط به طور جدی برای فعاالن این حوزه تغییر می کند.

وی با اشاره به توقف اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی برای هفت 
سال، توضیح داد: در حالی که در سال های پایانی دهه ۸0 توانسته بودیم 
در عرصه های مختلف صادراتی سهم خود از بازار بین المللی را گسترش 
بدهیم و برای مثال شرکت های ایرانی در بخشی مانند صادرات خدمات 
فنی و مهندسی حرف های فراوانی برای گفتن داشتند اما از 1۳۸۹ و در 
دولت دهم تداوم حمایت از صادرات غیرنفتی رسما متوقف شد و متاسفانه 

این فرایند برای چند سال ادامه پیدا کرد.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، در دولت روحانی نیز با وجود آنکه 
صحبت از حمایت از صادرات غیرنفتی افزایش یافت اما تا اجرای دوباره 
بسته حمایت از صادرات حدود هفت سال زمان نیاز بود و اجرای دوباره 

این حمایت ها تا سال 1۳۹۶ طول کشید.
توسعه  برای  ارزیابی کردن طرح های حمایتی دولت  مثبت  با  الهوتی 
صادرات غیرنفتی کشور، بیان کرد: آنچه که ما با آن چالش داریم نحوه 
اجرای این بسته هاست. در بخشی از بسته که ارائه تسهیالت از سوی 
صندوق توسعه ملی و تسهیالت بانکی از این محل پیش بینی شده، 
عملکرد قابل قبولی وجود داشته و بسیاری از شرکت های صادرکننده 

ایرانی توانسته اند از مواهب آن بهره مند شوند.
وی ادامه داد: بخش مهمی از این بسته اما به اعتبارات در نظر گرفته شده 
در بودجه اختصاص دارد که متاسفانه عملکرد در این حوزه بسیار محدود 
بوده و در بعضی حوزه ها تنها دو تا سه درصد از اعتبارات در نظر گرفته 
شده اجرایی شده است. تداوم چنین شرایطی از یک سو برای برنامه ریزی 
صادرکنندگان مشکل آفرین می شود و از سوی دیگر در حالی که در شعار 
و روی کاغذ صحبت از کمک به صادرات وجود دارد، در عمل چنین 
موضوع رخ نمی دهد. مسئله ای که ما امیدواریم در دولت سیزدهم به آن 
نگاه ویژه ای صورت بگیرد و از امکانات در نظر گرفته شده در بودجه به نفع 

افزایش صادرات کشور استفاده شود.
پایانی دولت  روزهای  تجارت در  توسعه  این گزارش، سازمان  براساس 

روحانی، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور در سال 1400 را رسما 
برای اجرا ابالغ کرد.

در سال های گذشته و تحت تاثیر تحریم صادرات نفت، بخش مهمی از نیاز 
ارزی کشور از طریق صادرکنندگان غیرنفتی تامین شده است.

 
گرانی چای منطقی 
است!؟

رئیس سازمان چای ایران افزایش 
قیمت چای را منطقی دانست و 
دلیل این سخن را هم، افزایِش 
قیمِت زنجیره تولید عنوان کرد.  

 حبیب جهانساز در مصاحبه با “صبح و گفتگو” در رابطه  با خبری مبنی بر 
افزایش ۶5درصدی قیمت چای اظهار کرد: بخشی از چای اجباراً وارداتی 

می شود و تولید هم ۳0 هزار تن در داخل کشور است.
وی با ابراز خوشنودی از خارج شدِن واردات چای از گروه یک کاالهای 
دریافت کننده ارز دولتی اظهار کرد: این اتفاق باعث قدرت رقابت چای 

داخلی نسبت به نوع خارجی بوده است.
کارخانه ها  نکردن  کار  و  چای  باغات  رهاشدگی  از  همچنین  جهانساز 

درگذشته گفت: در این صنعت بر هم ریختگی اتفاق افتاد.
وی درباره گرانی چای ایرانی هم گفت: قیمت برگ سبز 45 درصد نسبت 

به سال قبل افزوده شد تا برای چای کار صرفه داشته باشد.
جهانساز هزینه چای سازی و تولید و مقوا و% را توجیهی برای این سخن 

خود دانست که باالرفتن قیمت چای عددی منطقی است.
وی همچنین با اشاره به دپوی چای در کشور از ارزن شدن نسبی چای 
خبر داد و گفت: کرونا و عدم رفت وآمدهای فامیلی در این دپو تأثیر داشته 

است.
جهانساز افزود: میزان واردات نسبت به سال گذشته تقریباً برابر بوده است 

ولی ارز نسبت به گذشته افزایش یافته است.
رئیس سازمان چای ایران همچنین تاکید کرد که اعتقادی به واردات 
چای خارجی ندارد و تصور دارد باید با سرمایه گذاری، حمایت بیشتری از 

چای کاران داخلی داشته باشیم که تولید به مرز ۶0 هزار تن برسد.
جهانساز صراحتاً اعالم کرد که باید با افزایش قیمت چای کنار بیاییم و 
در این باره گفت: چای کیلویی ۶0 هزار تومان برای چای کار ما صرفه 

اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: البته این روند مشروط بر این است که قیمت ها ثابت بماند. 
تولیدگر بخش کشاورزی مایحتاج عمومی را تولید می کند. پس نمی توان 

اجباراً آن را ارزان نگه داشت.
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هشدار به صادرکنندگان 
ایرانی: برای افغانستان به 

دنبال جانشین بگردید!
داخلی  جنگ  آتش  گرفتن  شدت 
باعث  گذشته  هفته های  در  افغانستان 
آینده  امنیت،  کاهش  کنار  در  شده 

اقتصادی این کشور نیز با اما و اگرهای فراوانی مواجه شود.
به گزارش ایسنا، آمارهایی از که تجارت افغانستان در سال های 201۹ 
و 2020 میالدی منتشر شده نشان می دهد که ایران اصلی ترین تامین 

کننده کاال برای این کشور بوده است.
هرچند ضعف زیرساخت ها و محدودیت هایی که اقتصاد افغانستان در 
تمام سال های گذشته با آنها مواجه بوده باعث شده رقم صادرات ایران 
به این همسایه شرقی محدود باشد اما نقش تعیین کننده در بازار این 
کشور باعث شده تجار ایرانی نگاهی ویژه به این بازار داشته باشند. در 
کنار صادرات مستقیم، ترانزیت کاالهای ایرانی از طریق افغانستان به دیگر 
کشورها نیز گزینه دیگری بود که در سال های گذشته از سوی تجار ایران 

در دستور کار قرار داشت.
در روزهای گذشته و پس از پیشروی طالبان، تعدادی از مرزهای مشترک 
دو کشور به دست این گروه افتاده و همین موضوع باعث شد رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و افغانستان هشدار دهد که میزان صادرات ایران به این 
کشور کاهشی حدودا ۸5 درصدی را نشان می دهد. حاال یکی از اعضای 
اتاق بازرگانی تهران نیز گفته صادرکنندگان ایرانی باید برای افغانستان 

جایگزینی جدید پیدا کنند.
به  صادرات  نوع  بررسی  در  گفته:  رابطه  این  در  فرشچیان  احمدرضا 
افغانستان باید این مساله را مورد توجه قرار داد که افغانستان معموال 
کاالهایی با کیفیت پایین را هم می پذیرد و نکته دیگر آنکه، به دلیل 
تحریم ها و سایر موانع موجود، افغانستان به محلی برای ترانزیت کاالهای 
ایرانی تبدیل شده بود و کاالهای ایرانی از این کشور به مقاصد دیگر 

ارسال می شد.
او افزود: شاید مسایل پیش آمده در مرزهای افغانستان سبب شود که 
صادرکنندگان تالش مضاعفی را برای صادرات مستقیم محصوالت خود 
به مقاصد اصلی به کار ببندند. واقعیت این است که تجار ایرانی از این 
مساله که کاالهایشان ترانزیت می شد، رضایت چندانی نداشتند. البته 
صادرکنندگان به افغانستان، صادرکنندگان ایرانی نیستند بلکه معموال 
این تاجران افغانستانی بودند که کاالی مورد نیاز خود را از ایران خریداری 
می کردند که بخشی  از آن به مصارف داخلی این کشور رسیده و بخشی 

هم به آسیای جنوب شرقی و حتی اروپا صادر می شد.
فرشچیان با اشاره به اینکه صادرکنندگان قدیمی و آنها که نسبت به 
صادرات محصوالت با کیفیت اقدام می کنند، از نوع صادرات به افغانستان 

رضایت نداشته اند، ادامه داد: صادرات به افغانستان اگرچه برای ایران 
دارای مزیت است اما افتخارآمیز نیست. اینکه بازارهای رده نخست را از 
دست بدهیم و به بازار افغانستان اکتفا کنیم این افتخار نیست. البته  باز 
هم تاکید می کنم که به دلیل مجاورت، صادرات به این کشور برای ایران 

مزیت دارد.
او با تاکید بر اینکه »هدف صادرکنندگان ایرانی باید ورود به بازارهای 
طراز اول باشد« ویژگی این بازارها را چنین عنوان کرد: بازارهایی که 
محصوالت با کیفیت باال در آن معامله می شود و پول بیشتری هم بابت 
آن پرداخت می کنند. در واقع این نوع صادرات ارزآوری بیشتری را هم 
برای کشور به همراه خواهد داشت. صادرات زمانی افتخارآمیز  خواهد بود 
که کاالی ایرانی بتواند در بازارهای طراز اول، با رقبای بزرگ رقابت کند. 
اگر نه صادراتی که تولیدکننده، بسته بندی کننده و صادرکننده را به 

سمت ارائه محصول با کیفیت پایین تر سوق دهد، افتخار نیست.
 فرشچیان با بیان اینکه به هر حال بخشی از کاالهای صادراتی ایران 
دارای بازار مصرف در افغانستان بوده است، به سایت اتاق تهران توضیح 
داد: برای این بخش از کاالها باید به دنبال بازار جایگزینی در کشورهایی 
نظیر عراق و کشورهای حوزه  CIS  و آسیای میانه بود. اگر نه ممکن 
است بخشی از کاالها که تا پیش از این به افغانستان صادر می شده روی 

دست تولیدکنندگان بماند.
او افزود: شاید یکی از دالیلی که خرمای برخی از مناطق کشور از جمله 
در خوزستان در انبار تولیدکنندگان مانده، کندی تجارت با افغانستان 
در ماه های گذشته بوده باشد. در واقع مشکالت سیاسی در افغانستان 

سرعت صادرات به این کشور را کاهش داده است.

 

تولید شکالت های کم 
کالری کاهنده استرس و 
بستنی پروبیوتیک

رییــس مؤسســه پژوهشــی علــوم و 
صنایــع غذایــی بــا اشــاره بــه برنامه 
10 ســاله ایــن مؤسســه در توســعه 

پروبیوتیک هــا و ســین بیوتیک هــا در صنایــع غذایــی، گفــت: تولیــد 
بســتنی پروبیوتیــک بــرای مبتالیــان بــه ســرطان پســتان و دســتیابی 
بــه فرموالســیون تولیــد شــکالت کم کالــری کاهنــده اســترس حاوی 
ســویه پروبیوتیــک از جملــه دســتاوردهای ایــن مؤسســه اســت که به 

صــورت مشــترک اجرایی شــده اســت.
ــه اقدامــات  ــا اشــاره ب ــه گــزارش ایســنا؛ دکتــر قدیــر رجــب زاده ب ب
مؤسســه علــوم و صنایــع غذایــی در زمینــه توســعه پروبیوتیک هــا و 
ــه اهمیــت  ــا توجــه ب ســین بیوتیک هــا در صنایــع غذایــی، افــزود: ب
موضــوع و توجــه روزافــزون جامعــه به محصــوالت پروبیوتیــک طی دو 

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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دهــه گذشــته، مؤسســه علــوم و صنایــع غذایــی برنامه هــای متعــددی 
بــه  منظــور پیشــبرد و ارتقــای علمــی دانــش و صنعــت پروبیوتیــک، 
بهبــود بخشــیدن بــه گســترش فعالیت هــای پژوهشــی در ایــن زمینــه  
و توســعه کیفــی نیروهــای متخصــص بــه اجــرا رســانده اســت، ضمــن 
آنکــه ایــن موضــوع بــه عنــوان محــور پژوهشــی گــروه زیســت فنــاوری 

در برنامــه 10 ســاله مؤسســه لحــاظ شــده اســت.
وی انجــام تحقیقــات علمــی در ســطح ملــی و بین المللــی بــا همکاری 
محققــان و متخصصانــی کــه بــه گونــه ای بــا دانــش و صنعــت 
ــا  پروبیوتیــک و غذاهــای فراســودمند مرتبــط هســتند و همــکاری ب
نهادهــای خصوصــی، اجرایــی، علمــی و پژوهشــی در زمینــه موضــوع، 
انعقــاد چندیــن قراردادهــای صنعتــی و اجــرای طرح هــای پژوهشــی 
ــی  ــای علم ــزاری گردهمایی ه ــن برگ ــی،  همچنی ــی و بین الملل داخل
در ســطح منطقــه ای، ملــی و بین الملــل را از جملــه فعالیت هــای ایــن 
ــین  ــا و س ــتفاده از پروبیوتیک ه ــای اس ــه کاربرده ــه در زمین مؤسس

ــرد. ــوان ک ــی عن ــع غذای ــا در صنای بیوتیک ه
ــزاری  ــان برگ ــتا مؤسســه میزب ــن راس ــرد: در ای ــه ک رجــب زاده اضاف
ــیا-  ــالیانه آس ــوع 7 کارگاه س ــی از مجم ــی بین الملل دو کارگاه آموزش
ــه همــت انســتیتو  ــوده کــه همــه ســاله ب اقیانوســیه پروبیوتیک هــا ب
ــه میزبانــی  متخصصیــن علــوم و صنایــع غذایــی آســیا- اقیانوســیه ب
ــزار  ــاره برگ ــن دو ق ــورهای ای ــی از کش ــر در یک ــگاه های معتب دانش
ــورهای  ــا در کش ــن کارگاه ه ــزاری ای ــه در برگ ــن مؤسس ــود. ای می ش

ــال داشــته اســت. ــام” مشــارکت فع ــد” و “ویتن ــد”، “تایلن “نیوزلن
ــرد: در  ــار ک ــی اظه ــع غذای ــوم و صنای رییــس مؤسســه پژوهشــی عل
خصــوص تحقیقــات کاربــردی نیــز تاکنــون چندیــن طــرح پژوهشــی 
مشــترک را بــا موفقیــت بــه خاتمــه رســاندیم کــه از زمــره آن می تــوان 
ــا  ــده ب ــانی ش ــک درون پوش ــای پروبیوتی ــر باکتری ه ــه “بررســی اث ب
ــی  ــوری و میل ــک دو مح ــای الکتروهیدرودینامی ــتفاده از روش ه اس
فلوئیدیــک بــر بهبــود عالیــم بیمــاری در کــودکان مبتــال بــه بیــش 
فعالــی” اشــاره کــرد کــه بــا ســرمایه گــذاری صنایــع و مشــارکت ســایر 

مراکــز علمــی اجرایــی اشــاره کــرد.
ــه زرشــک”،  ــر پای ــک ب ــوری نوشــیدنی پروبیوتی ــودر ف ــد پ وی “تولی
ــات  ــوکان حاصــل از ضایع ــک حــاوی بتاگل ــد بســتنی پروبیوتی “تولی
ــی  ــتم ایمن ــرد سیس ــر عملک ــر آن ب ــی اث ــه ای و بررس ــارچ دکم ق
ــرایط  ــی ش ــه یاب ــتان”، “بهین ــرطان پس ــه س ــال ب ــاران مبت در بیم
ــر  ــات فراســودمند حــاوی ســویه پروبیوتیــک”، “بررســی اث ــد نب تولی
مکمل هــای اینولیــن و باکتری هــای پروبیوتیــک ریزپوشــانی شــده بــر 
خــواص حســی، رئولوژیکــی و مانــدگاری نان ســین بیوتیک”، “بررســی 
ــوس و  ــیلوس رامنوس ــیدوفیلوس، الکتوباس ــیلوس اس ــر الکتوباس اث
ــت  ــین M۱ در ماس ــذب آفالتوکس ــزان ج ــر می ــوم ب بیفیدوباکتری
ــیلوس  ــک )الکتوباس ــری پروبیوتی ــانی باکت ــک” و “ریزپوش پروبیوتی
پالنتــاروم و بیفیدوباکتریــوم بیفیــدوم( در شــبکه پریبیوتیــک نشاســته 
مقــاوم و هیــدروژل آلژینــات- کیتــوزان بــه روش الکترواســپری” را از 
دیگــر پروژه هــای تحقیقاتــی ایــن مؤسســه نــام بــرد کــه بــا همــکاری 
ــرکت  ــرکت های بخــش خصوصــی، ش ــون برخــی از ش ــی چ نهادهای

غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه 5، جهــاد دانشــگاهی واحــد مشــهد، 
ــی هلنــد  ــاوری و مؤسســه تحقیقــات غذای ســتاد توســعه زیســت فن

ــی شــده اســت. اجرای
رجــب زاده، “بهینــه یابــی فرآینــد تولیــد و فرموالســیون شــکالت کــم 
ــانی  ــک”، “ریزپوش ــویه پروبیوتی ــاوی س ــترس ح ــده اس ــری کاهن کال
و  اســیدوفیلوس  )الکتوباســیلوس  پروبیوتیــک  باکتری هــای 
ــدی/ ــدوم( در شــبکه های پلیمــری هیدروکلوئی ــوم بیفی بیفیدوباکتری

پروتئینــی بــه روش الکتروریســی” و “بررســی اثــرات پــری بیوتیکــی 
چنــد نمونــه از گیاهــان دارویــی بومــی کشــور” را از دیگــر پروژه هــای 

ــوان کــرد. ــی عن ــن مؤسســه تحقیقات مشــترک ای

حذف بو و مزه بد آب 
با دستگاه تصفیه آب 
آنتی باکتریال محققان 
کشور

محققان یکی از شرکت های فناور 
با استفاده از نانوذرات، بدنه فیلتر 
تولید  آنتی باکتریال  آب  تصفیه 

کرده اند که می تواند رنگ، بو و مزه بد آب را حذف کند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی)اگروفودنیوز(، به نقل از 
ستاد نانو؛ در حین انتقال آب ممکن است آلودگی هایی در آن ایجاد شود 
و استفاده از سیستم تصفیه خانگی جهت رفع این گونه آلودگی ها یکی از 

راهکارهای حذف آلودگی های آب به شمار می رود.
در دستگاه تصفیه خانگی از روش های مختلفی مانند فیلتراسیون رسوبی، 
فیلتراسیون کربن بالک فعال شده، فیلتراسیون اسمز معکوس و تبادل 
یونی به منظور بهبود کیفیت آب استفاده می شود. این دستگاه ها از قطعات 
مختلفی از جمله پایه دستگاه تصفیه آب، محفظه فیلتر، سوئیچ تصفیه 
آب، مخزن تصفیه آب، فشارسنج، محدود کننده جریان آب، گیره فیلتر و 

شلنگ تصفیه آب تشکیل شده است.
در فرایند تصفیه آب، محفظه فیلتر نیز در تماس با آلودگی ها قرار می گیرد. 
در نتیجه استفاده از موادی با خاصیت آنتی باکتریال در ساخت بدنه 

محفظه می تواند به بهبود کیفیت آب تصفیه شده کمک کند.
بــه منظــور ســاخت بدنــه فیلتــر بــا خاصیــت آنتی باکتریــال می تــوان 
از مــواد پلیمــری حــاوی نانــوذرات اســتفاده کــرد کــه یکــی از شــرکت 
هــای فنــاور توانســته بــا اســتفاده از نانــو ذرات، بدنــه فیلتــر تصفیه آب 
آنتــی باکتریــال تولیــد کنــد کــه می توانــد رنــگ، بــو و مــزه بــد آب را 

ــذف کند. ح
دســتگاه تصفیــه آب ایــن شــرکت حــاوی نانــوذرات، آنتــی باکتریــال، 
ــد  ــو و مــزه ب ــه حــذف رنــگ، ب ــه UV اســت و قــادر ب ــدون نیــاز ب ب
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آب اســت.
بـه نقـل از سـتاد نانـو، ایـن شـرکت بـا هـدف طراحـی، سـاخت و 
عرضـه انـواع فیلترهـای کربنـی، پلیمـری و معدنی جهت اسـتفاده در 
دسـتگاه های تصفیـه آب خانگـی و نیمـه صنعتی مطابق بـا کیفیت و 
اسـتانداردهای بین المللی در سـال 1۳۹1 در قم تأسـیس شـده اسـت.

ساخت نخستین پاالیشگاه 
زعفران در خراسان رضوی 

آغاز شد
ـــی  ـــان داروی ـــه گیاه ـــل اتحادی مدیرعام
ــرای  ــاز اجـ ــوی از آغـ ــان رضـ خراسـ
طـــرح ســـاخت پاالیشـــگاه فـــرآوری 
ـــرمایه گذاری  ـــین و س ـــازی کروس ـــا تجاری س ـــت ب ـــا قابلی ـــران ب زعف
ـــتان  ـــن اس ـــاوری ای ـــم و فن ـــارک عل ـــی در پ ـــارد ریال ـــت 100 میلی ثاب

ـــر داد. خب
بـــه گـــزارش ایرنـــا؛ پریســـا مردانـــی اظهـــار داشـــت: “کروســـین” 
ـــواص  ـــی باخ ـــی داروی ـــران و ترکیب ـــه زعف ـــل رنگدان ـــن عام اصلی تری
بی شـــمار اســـت کـــه در صنایـــع دارویـــی، غذایـــی و آرایشـــی و 

ـــرد دارد. ـــتی کارب بهداش
وی بـــا بیـــان اینکـــه، ایـــن کارخانـــه ظرفیـــت تولیـــد ســـاالنه 
ـــزود:  ـــت، اف ـــد داش ـــی را خواه ـــین داروی ـــن کروس ـــک ت ـــت کم ی دس
ـــین  ـــد کروس ـــرح، تولی ـــن ط ـــرداری از ای ـــره ب ـــه دوم به ـــرای مرحل ب
ـــد  ـــز تولی ـــت و نی ـــتور کار اس ـــتی در دس ـــی و بهداش ـــی و آرایش غذای
ـــدات  ـــر تولی ـــران از دیگ ـــرگ زعف ـــران و آنتوســـیانین گلب عصـــاره زعف

ـــود. ـــد ب ـــه خواه ـــن کارخان ـــم ای مه
وی بـــا اشـــاره بـــه بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در خصـــوص 
ـــران،  ـــرای ای ـــول ب ـــن محص ـــودن ای ـــردی ب ـــران، و راهب ـــرآوری زعف ف
ـــران  ـــده از زعف ـــتحصال ش ـــتقات اس ـــازی مش ـــزوم استانداردس ـــر ل ب
ـــرآوری  ـــا ف ـــی تاکیـــد کـــرد و گفـــت: ب ـــه بازارهـــای جهان ـــرای ورود ب ب
ـــوان ارزش  ـــی ت ـــی، م ـــام فروش ـــری از خ ـــر جلوگی ـــالوه ب ـــران ع زعف
ـــه  ـــران، ب ـــگاه ای ـــرده و جای ـــری را وارد کشـــور ک ـــن براب ـــزوده چندی اف

ـــرد. ـــظ ک ـــا حف ـــران دنی ـــده زعف ـــد کنن ـــن تولی ـــوان بزرگتری عن
مدیرعامـــل اتحادیـــه گیاهـــان دارویـــی اســـتان خراســـان رضـــوی 
ـــر  ـــاحت 200 مت ـــه مس ـــوله ای ب ـــد در س ـــن واح ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ب
ـــر  ـــرای ۳0 نف ـــه ب ـــن کارخان ـــرد: ای ـــار ک ـــود، اظه ـــرا می ش ـــع اج مرب
ـــتقیم  ـــورت غیرمس ـــه ص ـــر ب ـــرای 100 نف ـــتقیم و ب ـــورت مس ـــه ص ب

ـــد. ـــی کن ـــتغال م ـــاد اش ایج

ـــه را  ـــن کارخان ـــرای ای ـــاز اج ـــرای آغ ـــه ب ـــذاری اولی ـــرمایه گ وی س
ـــز  ـــال نی ـــارد ری ـــان کـــرد: 500 میلی ـــوان و بی ـــال عن ـــارد ری 100 میلی
ـــدی  ـــد تولی ـــن واح ـــای ای ـــش ه ـــام بخ ـــرای تم ـــل و اج ـــرای تکمی ب
در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت کـــه توســـط بخـــش خصوصـــی تامیـــن 

می شـــود.
ـــک  ـــران، ی ـــرم زعف ـــر 10 کیلوگ ـــه از ه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب مردان
ـــارد  ـــش از 10 میلی ـــه بی ـــود، ک ـــی ش ـــه م ـــین گرفت ـــرم کروس کیلوگ
ــد  ــی در تولیـ ــاره مهمـ ــوان عصـ ــه عنـ ــته و بـ ــال ارزش داشـ ریـ
محصـــوالت بهداشـــتی، غذایـــی و آرایشـــی کاربـــرد دارد، گفـــت: 
ـــه خـــواص  ـــران اســـت ک ـــاه زعف ـــگ گی ـــل رن ـــع عام کروســـین در واق
ـــد در  ـــوص ۹۹.۹۸ درص ـــا خل ـــز دارد و ب ـــادی نی ـــیار زی ـــی بس داروی

ـــت. ـــده اس ـــد ش ـــهد تولی ـــگاهی در مش ـــطح آزمایش س
وی ادامـــه داد: از جملـــه خـــواص کروســـین مـــی تـــوان بـــه پیشـــگیری 
ـــی  ـــای قلب ـــرطان و بیماری ه ـــد س ـــا مانن ـــیاری بیماری ه ـــروز بس از ب
ـــر و  ـــان آلزایم ـــم، درم ـــبکیه چش ـــالالت ش ـــان اخت ـــی و درم و عروق

ـــرد. ـــردان اشـــاره ک ـــالالت نعوظـــی در م اخت
ـــوص  ـــاوت شـــامل خل ـــوص متف ـــا ســـه خل ـــه داد: کروســـین ب وی ادام
بـــاالی ۹۸ درصـــد بـــرای مصـــارف دارویـــی، خلـــوص 50 تـــا ۶0 
ـــا ۳0  ـــن 20 ت ـــوص بی ـــی و خل ـــارف غذای ـــور مص ـــه منظ ـــدی ب درص
ـــرای مصـــارف آرایشـــی و بهداشـــتی تولیـــد شـــده اســـت و  درصـــدی ب
همچنیـــن عصـــاره مایـــع و پـــودری زعفـــران و اســـتخراج آنتوســـیانین 
ـــر  ـــال حاض ـــگاهی در ح ـــاس آزمایش ـــز در مقی ـــران نی ـــرگ زعف گلب

ـــت. ـــه اس ـــل ارائ قاب
ـــت  ـــه قدم ـــت ک ـــور اس ـــی کش ـــاه بوم ـــمندترین گی ـــران ارزش زعف
ـــه  ـــل ب ـــان حداق ـــزی خراس ـــی و مرک ـــق جنوب ـــت آن در مناط کش
700 ســـال می رســـد، بـــی شـــک زعفـــران یـــا طـــالی ســـرخ از 
ــه  ــت کـ ــاورزی اسـ ــردی کشـ ــم و راهبـ ــوالت مهـ ــه محصـ جملـ
ـــری  ـــا اقلیـــم هـــای کوی ویژگـــی هـــای مهمـــی همچـــون ســـازگاری ب
ـــتغال  ـــرف آب، اش ـــاالی مص ـــی ب ـــل کارای ـــه دلی ـــم آب، ب ـــق ک و مناط
زایـــی بـــاال و ارزش اقتصـــادی بـــاال و ارزآوری مناســـب آن را بـــه 

ـــت. ـــرده اس ـــدل ک ـــمند ب ـــی ارزش محصول
ـــران اســـتان خراســـان رضـــوی در ســـال گذشـــته  ـــد زعف ـــزان تولی می
ـــوده اســـت و عملکـــرد  ۳02 تـــن از ســـطح حـــدود ۹1 هـــزار هکتـــار ب
ـــت  ـــار اس ـــر هکت ـــرم در ه ـــش از ۳ کیلوگ ـــادل بی ـــز مع ـــد آن نی تولی
ـــا  ـــالی ب ـــل خشکس ـــه دلی ـــود ب ـــی ش ـــی م ـــش بین ـــال پی ـــه امس ک

ـــود. ـــه ش ـــد مواج ـــدی تولی ـــش 25 درص کاه
زعفـــران بـــه طـــور میانگیـــن بـــه 210 نفـــر روز نیـــروی کار در ســـطح 
ـــار کشـــت  ـــر هکت ـــن اســـاس ه ـــر ای ـــاز دارد. ب ـــار کشـــت نی ـــر هکت ه
ـــاد  ـــد ایج ـــوزه تولی ـــم در ح ـــتغال دائ ـــر اش ـــک نف ـــدود ی ـــران ح زعف

می کنـــد.
ـــال ۹۹  ـــان رضـــوی در س ـــتان خراس ـــران اس ـــرداران زعف ـــمار بهره ب ش
ـــواده  ـــا احتســـاب هـــر خان ـــوده اســـت کـــه ب حـــدود 117 هـــزار نفـــر ب

ـــود. ـــامل می ش ـــر را ش ـــزار نف ـــر 5۸0 ه ـــغ ب ـــی بال ـــر، جمعیت 5 نف
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بخوانید و سالم باشید
کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت 

تغذیه

ــد  ــرای کاهــش وزن مفی ــه را ب ــده صبحان ــرغ در وع ــک پزشــک انگلیســی خــوردن تخــم م ی
دانســت.

مایــکل ماســلی پزشــک انگلیســی، مؤثرتریــن راه بــرای کاهــش وزن را خــوردن غذایــی خاصــی 
بــرای صبحانــه نشــان داد.

ماســلی تصریــح کــرد که خــوردن منظــم تخــم مــرغ در کاهــش وزن اضافی تأثیــر ویــژه ای دارد، 
زیــرا باعــث می شــود تــا مدت هــا احســاس ســیری کنیــد.

ایــن پزشــک گفــت: یــک تخــم مــرغ آب پــز یــا املــت شــما را بیشــتر از غــالت یــا نــان تســت بــا 
ســبزیجات، پنیــر یــا ماهــی آزاد دودی شــما را ســیر نگــه مــی دارد.

ماســلی اضافــه کــرد: کینــوا نیــز یــک غــذای خــوب بــرای صبحانــه اســت، زیــرا ایــن دانــه منبــع پروتئیــن 
گیاهــی اســت و چربــی کمــی دارد. ایــن ویژگی هــا باعــث می شــود ایــن محصــول بــا خیــال راحــت در منــوی شــما 

بــرای کاهــش وزن اســتفاده شــود.

اثبات شده است که آب گوجه فرنگی در کاهش کلسترول موثر است.
محققــان دانشــگاه پزشــکی چیــن در تایــوان، فوایــد ســالمت مصــرف لیکوپــن، مــاده شــیمیایی گیاهی که بیشــتر در 

میــوه هــای قرمــز یافــت مــی شــود را مــورد بررســی قــرار دادند.
در ایــن آزمایــش، بــه 25 شــرکت کننــده روزانــه 2۸0 میلــی لیتــر آب گوجــه فرنگــی به مــدت دو مــاه داده شــد. یک 

لیــوان 2۸0 میلــی لیتــری آب گوجــه فرنگــی حــاوی ۳2.5 میلــی گرم لیکوپن اســت.
در طول مطالعه، همه شرکت کنندگان رژیم غذایی عادی و برنامه ورزشی خود را حفظ کردند.

اندازه گیری کلسترول قبل و بعد از آزمایش از طریق نمونه خون مقایسه شد.
مشخص شد که آب گوجه فرنگی سطح کلسترول خون را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

ــدازه دور کمــر و  ــه آب گوجــه فرنگــی باعــث کاهــش وزن بــدن، چربــی بــدن، ان بعــالوه مشــخص شــد خــوردن روزان
ــی )BMI( مــی شــود. ــوده بدن شــاخص ت

بــه گفتــه محققــان، چاقــی یکــی از فاکتورهــای پرخطــر ایجــاد بیمــاری قلبــی اســت. عامــل خطــر دیگــر کلســترول بــاال 
اســت.

طبق نتایج این مطالعه، با نوشیدن آب گوجه فرنگی می توان دو عامل خطر بیماری های قلبی را حذف کرد.

غ در وعده صبحانه،  مصرف تخم مر
وزنتان را کاهش می دهد

آب گوجه فرنگی
ول موثر است  در کاهش کلستر

ماهنامه کارآفرینی و  صنعت غذا      شهریور ماه 1400      شماره 35 دوره جدید )140(      
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اگرچه پسته از مواد بسیار مغذی است؛ اما مصرف بیش 
از حد آن عوارضی را با خود به همراه دارد.

مصرف آجیل در مقادیر محدود به طور طبیعی برای 
بدن ما مفید محسوب می شود و از آجیل های محبوبی 
است که فواید فراوانی را برای سالمتی دارد. پسته غنی 
از چندین مواد مغذی ضروری است و می تواند به کاهش 

وزن، سالمت قلب و معده شما کمک کند.
با درک فواید پسته، ممکن است فکر کنید که خوردن 
پسته زیاد می تواند به شما کمک کند تا همه فواید را در 
اسرع وقت به دست آورید؛ اما باید بدانید پسته چیزی 
نیست که بتوان آن را به مقدار زیاد مصرف کرد؛ چرا که 
عوارض جانبی خاص خود را نیز دارد. در این گزارش 
قصد داریم برخی از عوارض جانبی مصرف بیش از حد 

پسته را ذکر کنیم:
1- افزایش وزن

عادت روزانه شما در مصرف پسته ممکن است سبب 
افزایش وزن شما شود. بسیاری از افراد ممکن است از 
شنیدن این مسأله که خوردن یک فنجان پسته تا 700 
کالری انرژی دارد، شگفت زده شوند؛ بنابراین اگر شما 
فردی هستید که تالش دارید تا وزن خود را کاهش 

دهید، باید  مراقب مصرف پسته خود باشید.
2- فیبر اضافی

در حالی که مصرف فیبر برای اطمینان از این مسأله که 
حرکت روان روده ضروری است، اما حقیقت این است 
که فیبر زیاد برای ما خوب نیست؛ چرا که این مسأله 
می تواند به سندرم روده تحریک پذیر، گرفتگی معده، 
سوء جذب و شماری دیگر از عوارض منجر شود؛ بنابراین 

باید از مصرف زیاد پسته به یکباره خودداری کنید.
3- خطر عفونت سالمونال

مطالعات نشان داده است پسته ممکن است 
حاوی »سالمونال« باشد. عفونت سالمونال نوعی 
بیماری شایع است که مجاری دستگاه گوارش 
را تحت تاثیر قرار می دهد. باکتری سالمونال 
دارای تأثیری مضر بر نوزادان و افراد مسن است؛ 
چرا که آن ها دارای سیستم ایمنی بدنی ضعیف 

تری هستند و در بسیاری 
از موارد، ممکن است به باال 
رفتن دمای بدن، اسهال 
و مشکالت گوارشی منجر 

شود.
4- خطر مصرف آکریل آمید

بو دادن پسته یکی از بهترین راه ها 
برای مقابله با باکتری سالمونال است؛ هر چند 

این کار باعث می شود افزایش تولید »آکریل آمیدها« 
می شود. تحقیقات نشان داده است آکریل آمید ها به 
عنوان باال برنده رشد سلول های سرطانی در بندن انسان 

شناخته می شوند.
5- مشکالت گوارشی

پسته دارای کالری باالیی است و زمانی که شما مقدار 
فراوانی پسته را به یکباره مصرف می کنید، این کار ممکن 
است سبب نفخ شما شده و باعث مشکالت گوارشی 
شود. احساس سنگینی ممکن است سبب احساس بی 
حالی شما شود و حتی ممکن است با دیگر عادات رژیم 

غذایی شما تداخل داشته باشد.
6- فشار خون باال

بسیاری از پسته هایی که ما مصرف می کنیم، بو داده 
هستند. این بدان معناست که آن ها دارای مقدار نمک 
فراوان هستند. مطالعات نشان داده است در بیشتر 
پسته های بو داده شده میزان سدیم در حدود 121 میلی 
گرم در هر اونس )معادل 2۸.۳ گرم( پسته است. مصرف 
بیش از حد سدیم خطر بیماری های قلبی- عروقی را 
افزایش می دهد. این مسأله همچنین به فشار خون باال 

منجر شده و می تواند در طوالنی مدت مضر باشد.
7- مشکالت کلیوی

مهم است بدانید که مصرف پسته به مشکالت کلیوی 
منجر نمی شود؛ اما اگر شما از مشکالت کلیوی رنج 
می برید، مصرف پسته ممکن است بیشتر از مفید بودن، 
برای شما مضر باشد. این بدان دلیل است که پسته منبعی 
غنی از پتاسیم به حساب می آید. افرادی که از اختالل کلیه 
رنج می برند، کلیه در حذف پتاسیم اضافی کارآمد نیست 

و این مسأله به نوبه خود به پتاسیم اضافی در بدن منجر 
می شود که سبب مشکالت اضافی در بدن می گردد.

8- خطر سنگ کلیه
حتی برای افراد سالم نیز مصرف پسته در مقدار باال 
ممکن است تعادل پتاسیم را بر هم زند. وجود اگزاالت 
و »متیونین« در پسته باعث تشکیل اگزاالت کلسیم 

می شود.
9- مشکالت گوارشی

فروکتان جزء ضروری پسته است که معموالً مضر 
نیست؛ اما بسیاری از افراد به فروکتان حساسیت دارند. 
شدت حساسیت ممکن است از خفیف تا شدید متفاوت 
باشد. حتی گاهی منجر به بستری شدن می شود. این 
مساله می توانند عوارض شدیدی ایجاد کنند که به نوبه 
خود می تواند سبب مشکالت گوارشی شود. این موارد 
ممکن است از یبوست و نفخ تا درد شکم و اسهال متغیر 
باشد؛ بنابراین توصیه می شود که پسته را فقط در مقادیر 
کم شروع کنید تا متوجه شوید به آن حساسیت دارید 

یا خیر.
10- سطح باالی منگنز

میــزان بــاالی منگنــز جــزو ضــروری بــرای عملکرد 
مناســب بــدن انســان اســت. بــا ایــن حــال، منگنــز 
ــه خــودی خــود باعــث  ــد ب اضافــی در بــدن می توان
نگرانی شــود. ایــن امر بــه ویــژه در مــورد زنان بــاردار 
و مادران شــیرده صادق اســت. پســته مملــو از منگنز 
اســت کــه در صــورت مصــرف زیــاد می توانــد باعــث 
ســردرد، توهــم، گرفتگــی عضــالت پــا و تعــدادی از 

بیماری هــای عصبــی شــود.

مصرف بیش از حد پسته 
چه عوارضی دارد؟
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خ شده جهان ین سیب زمینی سر گران تر
چگونه تهیه می شود؟

ســیب زمینی سرخ شــده نه تنهــا محبــوب قلب هــای زیــادی اســت بلکــه 
غذایــی اقتصــادی و در دســترس نیــز هســت و البتــه کمــی پرکالــری! امــا 

نــوع الکچــری آن نیــز طرفــداران خــاص خــود را دارد.
ــا  ــورک، ب ــرندیپیتی۳ در نیوی ــتوران س ــودی، رس ــا ت ــزارش ایندی ــه گ ب
ــن  ــورددار گران تری ــاص، رک ــرده خ ــرخ ک ــیب زمینی س ــک س ــه ی عرض

ــز دنیــا شــده اســت. ــچ فرای فرن
ــواد  ــام م ــتوران تم ــن رس ــاق ای ــپز خ سرآش
ــه  ــپزی را در تهی ــران آش ــاص و گ خ
ــده  ــرخ ش ــیب زمینی س ــن س ای
بــه کار گرفتــه و حتــی در 
ــک  ــه در ی ــت آن را ن نهای
ــه  ــی، بلک ــت مقوای پاک
ــتالی  ــی کریس در ظرف

می کنــد. ســرو 
هــر پــرس از ایــن 
بــه  ســیب زمینی 
قیمــت ۲۰۰ دالر، از 
ــیب زمینی خاصــی  س
بــه نــام چیپربــک تهیه 
ــور  ــه ط ــه ب ــود ک می ش

طبیعــی پوســتی نــازک و قنــد کمتــر و نشاســته بیشــتری دارنــد. ایــن 
ــه ســایر  ســیب زمینی ها هنــگام ســرخ شــدن روغــن کمتــری نســبت ب
انــواع ســیب زمینی جــذب می کننــد و رنگــی ســفید و اشــتهاآور دارنــد.

ایــن ســیب زمینی ها در نوعــی ســرکه انگــور فرانســوی خوابانــده 
ــار در چربــی خالــص غــاز و در دمــای کنتــرل شــده،  می شــوند و ســه ب
ســرخ می شــوند. ایــن روغــن بــه دلیــل آلدهیدهــای کمتــر و اســیدهای 
چــرب غیــر اشــباعش بــه طور ســنتی برای ســرخ کــردن بــه کار مــی رود.

بلورهــای نمــک دریایــی گورانــد بــه همــراه روغــن زیتــون بکــری کــه بــا 
ــه طعــم  ترافل هــای تابســتانی طعــم دار شــده، ترکیبــی بی نظیــر از ادوی
دهنــده را بــرای ایــن فرنــچ فرایــز لوکــس بــه وجــود می آورنــد. در نهایــت 
ــی  ــل سنس ــفید )تراف ــارچ س ــی ق ــیب زمینی نوع ــرس س ــن پ روی ای
پکورینــو( و پــودر طــا پاشــیده می شــود و در کنــار یــک ســس پنیــری 

ــود. ــرو می ش ــاص س خ
ــذرد،  ــی می گ ــکار غذای ــن ابت ــر ای ــه از انتشــار خب ــی ک ــدت کوتاه در م
ــن ســیب زمینی گران قیمــت، رســتوران  ــرای خــوردن ای ــادی ب ــراد زی اف
ــان  ــد همچن ــر می رس ــه نظ ــد ب ــد. هرچن ــرندیپیتی را رزرو کرده ان س
ســیب زمینی ای کــه در ته دیــگ ماکارونــی ایرانــی ســرخ می شــود 
خوش مزه تریــن و پرطرفدارتریــن ســیب زمینی ســرخ شــده در دســترس 

باشــد.
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وسیه بازار گوشت چین را قبضه کرد ر

قیمت قهوه رکورد زد

ــا پشــت ســر  مرکــز مهــارت صنعتــی روســلخوزبانک روســیه اعــام کــرد کــه ایــن کشــور توانســته ب
ــازار گوشــت چیــن را قبضــه کنــد. ــل ب گذاشــتن اســترالیا و برزی

ــودی، مرکــز مهــارت صنعتــی روســلخوزبانک اعــام کــرد کــه روس هــا  ــه گــزارش راشــا ت ب
توانســته اند بــا پشــت ســر گذاشــتن اســترالیا، آرژانتیــن و برزیــل بــه بزرگ تریــن 

صادرکننــده گوشــت گوســاله بــه چیــن تبدیــل شــوند. پیــش بینــی می شــود صــادرات 
ــد. ــم یاب ــش ه ــن افزای ــه چی ــده ب گوشــت روســیه طــی ۵ ســال آین

ــا همــان بانــک کشــاورزی روســیه اعــام کــرده کــه چیــن در ســه  روســلخوزبانک ی
ماهــه نخســت ســال ۲۰۲۱ حــدود ۳۷۰۰ تــن گوشــت گوســاله از روســیه وارد کــرده 
ــع  ــوده اســت. درواق ــر میــزان واردات در مــدت مشــابه ســال گذشــته ب کــه ۲۰ براب
۵۵ درصــد کل صــادرات گوشــت گوســاله روســیه بــه مقصــد چیــن بــوده اســت. بــه 
گونــه ای کــه روس هــا بیــن ماه هــای ژانویــه تــا مــارس ۶۵۰۰ تــن صــادرات گوشــت 

داشــته اند. 
ــه مــدت  صــادرات گوشــت گوســاله روســیه در ســه ماهــه نخســت امســال نســبت ب

مشــابه ســال گذشــته ۲٫۵ برابــر شــده اســت. بانــک کشــاورزی روســیه می گویــد: علــت 
اصلــی افزایــش صــادرات گوشــت گوســاله ایــن کشــور قیمــت رقابتــی آن بــوده کــه باعــث 

شــده در میــان مشــتریان چینــی طرفــدار پیــدا کنــد. از طــرف دیگــر صنعــت تولیــد گوشــت 
ــث  ــده و باع ــیب دی ــال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ آس ــی در س ــب خوک ــیوع ت ــر ش ــه خاط ــن ب در چی

ــرای  شــده تــا چینی هــا واردات خــود را افزایــش دهنــد. کارشناســان می گوینــد ایــن رونــد حداقــل ب
۵ ســال آینــده ادامــه خواهــد یافــت.

بهای معامالت قهوه عربیکا به رکورد باالی جدیدی صعود کرد و روند افزایشی چشمگیر خود را در پی از بین 
رفتن محصول برزیل بر اثر سرمازدگی، ادامه داد.

به گزارش بلومبرگ؛ جودی گانس، مشاور باسابقه صنعت قهوه اظهار کرد: قیمت این دانه مرغوب قهوه 
که محبوب استارباکس و سایر شرکتهای زنجیره ای قهوه است، در یک هفته بیش از ۳۰ درصد 
صعود کرد و احتماال به بیش از سه دالر در هر پوند خواهد رسید. آخرین بار در سال ۲۰۱۱ 

قیمت دانه قهوه به باالی سه دالر در هر پوند رسیده بود.
قیمت معامالت قهوه در پی از بین رفتن درختان قهوه در برزیل بر اثر خشکسالی و 
سپس دو موج سرمای بی موقع در کمتر از یک ماه، سر به فلک کشیده است. 
دمای منجمد کننده هفته گذشته به درختان جوان آسیب زد که باید بریده 
یا از نو کاشته شوند. طبق گزارش ایکام ریسرچ، این مسئله به مدت سالها 
روی تولید تاثیر خواهد گذاشت و محصول سال آینده را حداکثر ۵.۲ میلیون کیسه 

کاهش می دهد. یک کیسه قهوه ۶۰ کیلوگرم معادل ۱۳۲ پوند وزن دارد.
سایر تولیدکنندگان بزرگ مانند اندونزی هم محصول قهوه کمتری برداشت می کنند. برزیل در ۴۰ 
درصد از تولید جهانی قهوه سهم دارد و کاهش عرضه این کشور روی قیمتهای بازار جهانی تاثیر می گذارد.

بهای معامالت قهوه حداکثر ۱۴ درصد صعود کرد و به ۲.۱۵۲ دالر در هر پوند رسید که باالترین میزان از 
اکتبر سال ۲۰۱۴ است.

پیش بینی می شود دمای هوا در روزهای آینده در برزیل سردتر شود که به محصوالت آسیب می زند. احتمال یخبندان در 
سائوپائولو و جنوب ایالت میناس گریس در موج سرمایی که برای ۲۹ ژوییه پیش بینی شده، افزایش پیدا کرده است.

برای مصرف کنندگان در سوپرمارکتها و  باالتر  به معنای قیمتهای  افزایش قیمت قهوه عربیکا  بلومبرگ،  بر اساس گزارش 
فروشگاههای قهوه است. این امر به نگرانیها نسبت به تورم غذایی جهانی که با افزایش هزینه های حمل و اختالالت زنجیره تامین 

تشدید شده است، اضافه می شود.
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مقدمه:
شربت ذرت با فروکتوز باال، شربتی پرکاربرد است 
و فروکتوز، منوساکاریدی است که تقریباً 75 درصد 
شیرین تر از ساکاروز است؛ به همین علت فروکتوز و 
فرآورده های آن، غالباً جانشین ساکاروز می شوند و 
می توان آن را از هیدرولیز ساکاروز به دست آورد. در 
طبیعت، فروکتوز )لوولوز( قند اصلی بسیاری از میوه ها 
و سبزیجات است و به همین دلیل به آن قند میوه 
می گویند. عسل حاوی 55 درصد وزنی فروکتوز بر 
مبنای ماده ی خشک است. فروکتوز در شکل پلیمری، 
به عنوان اینولین در منابعی از قبیل کنگر اورشلیمی، 
کاسنی و گیاه مولد قاصدک وجود دارد و ضمن فرآیند 

با اسید یا آنزیم آزاد می شود.
 High Fructose Corn Syrup مخفف HFCS
به معنی شربت ذرت با فروکتوز باالست. افزایش 
روزافزون تقاضا برای قند و نیز افزایش قیمت آن، توجه 
دانشمندان را معطوف به تولید شیرین کننده های دیگر 
کرد. شربت های اینورت، شربت های گلوکزـ  فروکتوز 
و یا شربت های دارای میزان  فروکتوز باال به عنوان 
شیرین کننده هایی که می توانند جایگزین ساکاروز 
شوند؛ در نظر گرفته شدند. علت این امر وجود فروکتوز 
است که دارای اندیس شیرینی 17۳ در مقایسه با گلوکز 

با شیرینی 74 یا ساکاروز با شیرینی 100 بود.
: HFCS تاریخچه

تالش های جدی جهت تولید فروکتوز در آمریکا به 
اوایل دهه ی 1۹50 برمی گردد. اما فقط در اواسط دهه ی 
1۹70 بود که محققان موفق شدند فروکتوز خالص 
را به صورت تجاری به دست آورند، حق ثبت شده ی 
انحصاری آن متعلق به هولشتاین )Holestein( و 

هولسینگ )Holsing( است.
 در اروپا در کشورهایی مانند آلمان، فنالند و فرانسه 
تحقیقاتی روی شیمی مواد قندی و گسترش آن برای 
یافتن فروکتوز انجام و ساکاروز مجدداً به عنوان منبع 
اصلی ماده ی خام فروکتوز مطرح شد. در دهه ی 1۹۶0 

فروکتوز کریستال شده صنعتی در اروپا تولید شد.
در سال 1۸74 میالدی تشخیص داده شد که فروکتوز 
به عنوان شیرین کننده برای بیماران دیابتی، بر ساکاروز 

ارجحیت دارد.
در پی کشف تبدیل قلیایی دکستروز به فروکتوز در 
سال 1۸۹5، تعداد قابل توجهی از بررسی ها به سوی 
روشی جهت توسعه ی یک فرآیند تجارتی در این مورد 
معطوف شد. با این وجود به خاطر مشکالتی از قبیل 
رنگ و طعم نامطلوب، محصوالت کم ارزش و بازده پایین 
فروکتوز، این فرآیند هرگز از نظر تجاری مقرون به صرفه 
نشد. تبدیل آنزیمی دکستروز به فروکتوز توسط »گلوکو 
ایزومراز« نخستین بار در سال 1۹57 گزارش و در سال 

1۹۶0 ثبت شد.
جست وجو در این مرحله، در ژاپن برای چندین سال 
ادامه یافت تا نهایتاً در سال 1۹۶۶ منجر به تولید تجاری 
آن شد و در سال 1۹71 در ایاالت متحده ثبت گردید. 
فناوری ژاپنی تحت لیسانس استاندارد نوشیدنی ها 
بود و تولید در سال 1۹۶7 در ایاالت متحده با اجرای 
فرآیند غیرپیوسته آغاز شد. محصوالت 15 درصد وزنی 
فروکتوز در سال 1۹۶۸ به محصولی با 42 درصد وزنی 
فروکتوز تبدیل شد. در سال 1۹72 یک سیستم پیوسته 
با استفاده از فرآیند آنزیم غیرفعال شده، پایه  گذاری شد.

در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان مواد 
غذایی HFCS را جایگزین قند معمولی در انواع مواد 
غذایی فرآیندی، نموده اند که دالیل زیر را برای چنین 

تصمیماتی عنوان می کنند:
* تولید فراوان محصول ذرت

* یارانه های دولتی به بخش کشاورزی
* تعرفه های باالی گمرکی برای واردات شکر نسبتاً ارزان

* انتقال آسان بدلیل حمل فله ای
* سهولت در افزودن به مواد غذایی به دلیل مایع بودن

* استفاده از HFCS سبب افزایش ماندگاری مواد 
غذایی میشود.

:HFCS انواع مختلف
HFS   -1-100: حاوی 100 درصد فروکتوز

HFCS -2-۹0: حاوی ۹0 درصد فروکتوز و 10 
درصد گلوکز که از ساکارز بسیار شیرین تر است.

55 درصد فروکتوز  55: حاوی  -HFCS -۳
و 45 درصد گلوکز که در تهّیه نوشابه های رقیق 
کاربرد دارد و میزان شیرینی آن طبق محاسبات 

Hanover-1۹۹۳( حدود  (
1/2۸ برابر ساکارز است.

 HFCS   -4-50: حاوی 50 
درصد فروکتوز و 50 درصد گلوکز 

-Watt.BK( که میزان شیرینی آن طبق آزمایشات
1۹۶۳( حدود 1/20 برابر ساکارز برآورد شده است.

42: حاوی 42 درصد فروکتوز  -HFCS    -5
و 5۸ درصد گلوکز که در مواد غذایی پخته شده 
مصرف می شود و میزان شیرینی آن طبق محاسبات 
)Hanover-1۹۹۳( حدود 1/1۶ برابر ساکارز تعیین 

گردیده است . 
گونه 42 درصد آن از شیرینی کمتری برخوردار بوده 
و در نوشابه های بدون گاز )آب میوه ها( ، محصوالت 
تخمیری نانوایی و محصوالتی که به نقطه انجماد پایین 
نیاز دارند و یا سطح آن ها می بایست طالیی تر و یا عطر 

آن ها تشدید شود مورد مصرف قرار می گیرد.
:HFCS مزایای

این شربت جزء شیرین کننده ها طبیعی است و 
شیرینی معادل شیرینی شکر را فراهم می کند .

HFCS یک قند احیا کننده است که باعث تشدید 
طعم محصول شده و رنگ مطلوب طالیی ایجاد می کند.

عامل ایجاد بافت نرم در شیرینی، اسنک ها و دیگر 
محصوالت نانوایی می شود.

با ثابت نگه داشتن رطوبت مانع از کریستالیزه شدن 
بعد از پخت می شود،

در کنسانتره های منجمد شده ای که مشکل حاللیت 
دارند، حل می شود.

باعث ثبات طعم شیرینی در محصوالتی مثل سس ها 
و ساالدهای میوه می شود،

۹۶ درصد قند موجود در آن قابلیت تخمیر دارد و در 
صنعت نانوایی بسیار پر اهمیت است،

با جلوگیری از فساد میکروارگانسیم ها باعث حفظ 
تازگی محصول می شود.

گروه صنعتي نجاتي آناتا در راستاي هدف افزایش 
روزافزون کیفیت محصوالت تولیدي، به دلیل مزایاي 
مذکور از شربت ذرت با فروکتوز باال در انواع محصوالت 

خود استفاده مي نماید. 

شـربت ذرت 
وکتوز باال  با فر

)HFCS (
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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
















