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بسمهتعالی
انتشار این شماره مجله مصادف با «روز جهانی غذا» «،روزجهانی استاندارد» و «روز ملی صادرات» می باشد.
اینکه برای موضوعات مهم درجهان یا در کشورمان روزها یا هفته هائی را اختصاص می دهند بدین علت است که
در روزهای مذکور -بدلیل اهمیت موضوع -نسبت به وضع و شرایط و موجودیت آن موضوع بررسی و بازنگری کرده
و مختصات و مشخصات آن پدیده در جامعه مان یا در جهان را به نظاره نشسته و آنچه را که می توانیم برای رشد
وتعالی آن پدیده بکار گیریم.
در اینجا با سه پدیده روبرو هستیم:
نخست روزجهانی غذا :متاسفانه جهان در سخن کم نمی آورد .حتی حسب برنامه توسعه پایدار  2030امکانات
غذائی برای همه مردم دنیا باید فراهم شود ولی کیست که نداند سالهاست مقادیر معتنابهی مواد غذائی به دور
ریخته می شود تا قیمت آن پایین نیاید .در کشور ما متاسفانه موضوع تامین غذا روز به روز بیشتر به واردات وابسته
می شود و کشاورزی ما از عهده تامین غذای مردم برنمی آید و رو به افول است .تامین غذا برای مردم شرط اول
استقالل است و کشور ما می تواند علیرغم همه مشکالت غذای مردم را فراهم کند ولی نیاز به یک دگرگونی کیفی
در کشاورزی وجود دارد که بعید است مسئولین ما بتوانند در اجرای آن موفق شوند.
دوم روز جهانی استاندارد :در حقیقت موضوع استاندارد تنها منوط به کاالهای تولیدی نمی شود .هر چند موسسه
استاندارد ایران سالهاست که استانداردهای تشویقی و اجباری را برای بخش هائی از کاال فراهم آورده ولی هم در
اجرای آن نواقصی دیده می شود و هم کاالی مشابه استانداردهای تعریف شده بصورت غیرقانونی و غیررسمی تولید
می شود و موسسه استاندارد توانائی برخورد با مسئله را ندارد .بنظر می رسد موسسه استاندارد در چند سال اخیر
تضعیف شده و گو یا در انتصاب آخر نیز ناموفق بوده است.
اما در موضوع استاندارد نباید به استاندارد کاال اکتفا کرد .بلکه با توجه به تعریف ارزش های اسالمی که خود نوعی
استاندارد برای رفتار و روابط و عملکرد می باشد باید به این نوع ارزش ها (استانداردهای تعریف شده دینی) توجه
نمود و ضمن تعریف دقیق آنها نسبت به جایگزین کردن آن با رفتارهای نامناسب و یا التفاطی اقدام نمود .کاری
بس بزرگ و سترگ که روش مناسب و همت و غیرت و پایداری می خواهد.
سومین موضوع روز ملی صادرات است .در این روز باید صادرکنندگان کشور به طرح مسائل و مشکالت خود اقدام
نماید .بنظر می رسد مشکالت صادرات روزافزون است و با توجه به تحریم های موجود و عدم وجود روابط بانکی
بین المللی صادرکننده مجبور به هزینه های اضافی می باشد .از طرفی با توجه به مشکالت برق و سوخت و تاثیر
منفی آن بر تولید ،کمتر صادرکننده ای میتواند تعهد تامین کاال به خریداران بدهد و این خود مسئله ای بزرگ و
سنگی بزرگ در مقابل پای صادرکنندگان است .بنظر می رسد تکیه بر صادرات کاالهائی مانند سیمان ،محصوالت
پتروشیمی محصوالت فوالدی چندان مناسب نباشد بلکه باید بدنبال تنوع صادراتی و صادرات محصوالت ساخته
شده بر آئیم .شاید تولید مدرن کشاورزی بتواند صادرات را تا حدودی قوام بخشد اما بیاد داشته باشیم که دشمنان
ایران هر چه بیشتر گلوگاه صادراتی ما را تنگ تر می نمایند .حضور رژیم اشغالگر قدس در امارات و بحرین و نیز در
کردستان عراق و جمهوری آذربایجان و مشکالتی که بروز نموده از آن جمله می باشد.
با این همه صادرکنندگان باید با قدرت در پی رفع مشکالت و تاثیر بر تصمیم گیری های حکمرانی کشور باشند.
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طبق اعالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان ،تولیدکنندگان شیرخشک ملزم به
ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت شدند و بر
این اساس تاکنون تولیدکنندگان و توزیع کنندگان
کاالهای پتروشیمی ،روغن موتور تصفیه اول،
لوازم خانگی ،پودر شوینده ،پوشک خردسال ،شیر
خشک صنعتی و مقاطع فوالدی مکلف هستند
اطالعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
به گزارش ایسنا ،بهنود قاسمی ،مدیرکل نظارت
برمحصوالت کشاورزی و فرآوردههای دامی سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،گفته که
با توجه به تصمیم دولت مبنی بر شفاف سازی و
روان سازی نظام تولید ،توزیع و کنترل قیمتها
در کشور و به روزرسانی شیوههای نظارت بر بازار،
کاالهای مشمول طرح رصد کاال در زنجیره تجاری
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تولیدکننــدگان شیرخشــک
ملــزم بــه ثبــت اطالعــات در
سامانه جامع تجارت شدند

از طرف وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعیین و به
فعاالن تجاری مرتبط اطالع رسانی میشود و کلیه
فعاالن باید جهت انجام فعالیتهای تجاری برای
کاالهای اعالمی در سامانه جامع تجارت ثبت نام
کرده و با ورود به سامانه شناسه کاال نسبت به ثبت
شناسه کاال اقدام کنند.
ن نگهداری
همچنین به گفته وی اطالعات مکا 
کاال باید در سامانه جامع انبارها و اطالعات تولید،
واردات ،صادرات کاال ،اطالعات موجودی اولیه،
ورود و خروج کاال و ثبت اطالعات خرید و فروش
در سامانه ثبت شود.
لزوم ثبت اطالعات تولید شیرخشک در سامانه
قاسمی در ادامه تاکید کرده که در زمینه ثبت
اطالعات مرتبط با کاالهای منتخب در سامانه
جامع تجارت ،لزوم ثبت اطالعات واحدهای
تولیدکننده شیرخشک صنعتی در سامانه جامع
تجارت از طریق انجمنهای مربوطه به کلیه
واحدهای تولیدی ابالغ و با پیگیریهای صورت
گرفته اغلب واحدهای تولید کننده مذکور نسبت
به ثبت نام و اخذ کد نقش و کدشناسه کاالی
مذکور اقدام کردهاند .کلیه واحدهای تولیدی
موظفند اطالعات موجودی اولیه ،تولید و فروش
شیرخشک صنعتی خود را از تاریخ  ۲۰شهریور
امسال در سامانه مذکور ثبت کنند و کلیه عملیات
تولید و فروش کاال از این به بعد نیز باید در سامانه
مذکور ثبت شود .همچنین کلیه خریداران کاالی
مذکور اعم از حقیقی و حقوقی نیز موظف به ثبت
نامه در سامانه مذکور و دریافت کد نقش هستند.
مدیرکل نظارت برمحصوالت کشاورزی و فرآورده

های دامی سازمان حمایت با بیان اینکه ضروری
است در اسرع وقت واحدهایی که به هر دلیل موفق
به ثبت نام و اخذ کد شناسه برای کاالهای مذکور
نشدند ،اقدامات الزم را انجام دهند ،تصریح کرد:
فعاالن اقتصادی میتوانند در صورت بروز هرگونه
مشکل با شماره پشتیبانی (اعالمی به انجمن های
مرتبط) سامانه مذکور تماس گرفته و مشکل خود
را رفع کنند.
به گفته وی در این سامانه پس از انجام اقدامات
اشاره شده از طرف فعاالن تجاری ،بستر الزم برای
بهبود ،تسهیل و شفاف سازی در قالب رصد زنجیره
تجاری فراهم شده و اعتبار سنجی و رتبه بندی
عادالنه فعاالن تجاری نیز امکانپذیر خواهد بود.

برخــی در تــاش بــرای دو
نرخــی کــردن ســبوس و
ایجاد رانت هستند

یک کارشناس حوزه آرد ،نان و گندم با اشاره به
اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلو سبوس برای
23
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دامداران  ۳۵۰۰تومان است گفت :برخی افراد در
تالش برای دو نرخی کردن سبوس و ایجاد رانت
در این بخش هستند.
به گزارش ایسنا؛ چندی پیش مدیرعامل اتحادیه
سراسری دامداران در مصاحبه ای اعالم کرد در
مرداد ماه دامداران و شرکت ها در سامانه سبوس،
سبوس مورد نیاز خود را با قیمت  ۱۴۰۰تومان
خریداری کردند ولی این اقالم به آنها تحویل داده
نشد و کارخانهداران نه تنها این قیمت تعیین شده
در سامانه را رعایت نکردند بلکه حتی اعالم کردند
براساس نامه های وزارت صمت دامداران بایستی
سبوس را با قیمت  ۴۰۰۰تا  ۴۵۰۰تومان خریداری
کنند .دامداران نیز تمایل به خرید سبوس با
قیمتهای باال نداشتند و این سبوس ها بر روی
هم انباشته شد .در نهایت به دلیل این انباشت و
رطوبت باال تمام این سبوس ها کپک زد.
وی همچنین با اشاره به اینکه وقتی قیمت سبوس
در سامانه  ۱۴۰۰تومان تعیین شده فروش آن بیش
از این قیمت معنی ندارد ،عنوان کرد که متاسفانه
در شهریورماه هم سبوس با قیمت  ۱۴۰۰تومان در
سامانه قرار گرفته ولی هنوز به دامداران تحویل
داده نشده است.
در این راستا و در واکنش به این سخنان ،مرتضی
جلیلوند-کارشناس حوزه آرد ،نان و گندم
گفت:گفته می شود قیمت سبوس در سامانه
مربوطه  ۱۴۰۰تومان است و کارخانه ها بر اساس
نامه وزارت صمت سبوس را ۴۰۰۰تا  ۴۵۰۰تومان
میفروشند .اما الزم است در اینجا پرسیده شود
که کدام کارخانه در کشور سبوس را به این قیمت
فروخته است؟
وی ادامه داد :احتماالً دامداران ،سبوس را از دالالن
رانت خوار سبوس به این قیمت ها خریداری
کردهاند که این موضوع از زمان دو قیمتی بودن
سبوس وجود داشته و همواره مورد اعتراض صنعت
آرد سازی نیز بوده است.
این کارشناس حوزه آرد ،نان و گندم اضافه کرد:
به همین دلیل ستاد تنظیم بازار کشور پس از
بررسی های کارشناسی با نگاهی همه جانبه برای
رفع مشکالت بخشهای درگیر مرتبط به موضوع
مصوبه ای را ابالغ کرد.
وی تصریح کرد :گفته می شود که محاسبه
قیمت  ۶۴۰۰تومان برای شیر بر اساس سبوس
۱۴۰۰تومانی انجام شده است .اما درنامه شماره
 ۲۴۴۱۲/۴۰۰/۳۷۰تاریخ  ۱۷شهریور  ۱۴۰۰سازمان
حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مشخصا
قیمت سبوس  ۳۵۰۰تومانی برای قیمت شیر ۶۴۰۰
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تومانی لحاظ شده است.
جلیلوند با بیان اینکه گفته می شود  ۲۸درصد از
خوراک دام را سبوس تشکیل میدهد ،اظهار کرد:
الزم است مسئوالن مربوطه که چنین اظهاراتی
دارند این سوال را نیز پاسخ دهند که میزان سبوس
مصرفی به ازای یک کیلوگرم شیر چقدر است؟ اگر
دقیق محاسبه شود کمتر از ۱۰درصد خوراک را
شامل میشود در حالی که ۲۰۰۰تومان به قیمت
شیر اضافه شده است.
این کارشناس حوزه آرد ،نان و گندم در ادامه گفت:
در حقیقت خیلی بیشتر از اثر قیمت سبوس قیمت
شیر افزایش یافته است که در جای خود پسندیده
و پوشش دهنده سایر هزینه های دامدار خواهد بود.
عضو انجمن صنفی کارخانه آرد گلستان اظهار کرد:
دامداران در حال حاضر سبوس را از کارخانجات با
قیمت  ۳۵۰۰تومان خریداری و به تولیدات خود
ادامه می دهند .البته برخی افراد نیز در تالش برای
دو قیمتی کردن سبوس و ایجاد رانت هستند.
وی در پایان گفت :ستاد تنظیم بازار متشکل
از حدود بیست نفر از باالترین مقامات کشور از
جمله دادستان کل کشور ،وزارتخانه های جهاد
کشاورزی ،صمت و دیگر وزارتخانه های مرتبط،
وزارت دادگستری ،وزارت اطالعات ،فرماندهی
سپاه پاسداران ،سازمان بازرسی کل کشور،
سازمان تعزیرات حکومتی کشور  ،سازمان حمایت
از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و … است و
مصوبات آن کامال روشن و مشخص است و برای
همه دستگاههای اجرایی کشور الزم االجرا است.

هرایرانیچقدرزعفرانمصرف
می کند؟

عضو شورای ملی زعفران گفت :بنابر آمار ،ایران
باالترین سرانه مصرف زعفران را در دنیا به خود
اختصاص داده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی حسینی
عضو شورای ملی زعفران درباره آخرین تحوالت

اخبار

بازار زعفران اظهار کرد :هم اکنون قیمت هر کیلو
زعفران دسته  ۸میلیون تومان و زعفران سوپر نگین
 ۱۶میلیون تومان است.
او عرضه هر مثقال زعفران با نرخ  ۱۰۰و ۱۲۰
هزار تومان را گرانفروشی دانست و افزود :با توجه
به قیمت انواع زعفران ،حداقل قیمت هر مثقال
زعفران  ۵۰هزار تومان و حداکثر  ۷۰تا  ۸۰هزار
تومان است.
حسینی با اشاره به اینکه ایران بیشترین آمار سرانه
مصرف در دنیا را دارد ،بیان کرد :بنابر آمار ،ایران با
یک گرم باالترین سرانه مصرف را به خود اختصاص
داده است و با افزایش قیمت در بازار داخل ،سرانه
مصرف به نیم گرم هم می رسد.
عضو شورای ملی زعفران با اشاره به برداشت نوبرانه
زعفران از نیمه نخست مهر گفت :از اوایل آبان
برداشت زعفران به پیک خود می رسد و تا پایان
فصل برداشت نمی توان درصدی از کاهش تولید
ناشی از شرایط خشکسالی و کم بارشی را اعالم
کرد؛ چرا که هیچ گاه یک کشاورز یا مزرعه دار را
نمی توان مالک  ۱۲۰هزار هکتار زعفران کاری قرار
داد ،هر چند کاهش بارش تا حدودی در افت تولید
اثر گذار بوده است.
او ادامه داد :با وجود آنکه کشت زعفران دیم نیست
که تنها با آب باران کشت شود و همواره در طول
زمستان از قنوات و چاه به فاصله زمانی  ۱۵روز یک
بار آبیاری می شود چرا که زعفران محصولی نیست
که به طور دیم کشت شود و کشاورز منتظر بارش
باران باشد.
این مقام مسئول با اشاره اینکه بارش های اواخر
زمستان و اوایل بهار تاثیر خوبی در پیاز زعفران و
گل دهی محصول دارد ،بیان کرد :بر این اساس
اظهار نظر دقیقی راجع به افت تولید محصول نمی
توان داشت.
به گفته حسینی ،علی رغم ادعای بزرگترین
تولیدکننده زعفران در دنیا ،اما مدیریت درستی در
امر تولید و صادرات نداریم .آنچه مسلم است آینده
قیمت به شتاب و روند صادرات و شرایط بازار داخل
بستگی دارد.
او در پایان با تاکید بر حمایت همه جانبه از کشاورزان
تصریح کرد :در وهله نخست حمایت  ۱۰۰درصدی
از کشاورزان باید داشته باشیم که پشتوانه تولید و
صادرات محسوب می شود ،اما متاسفانه تمرکز بر
حمایت از تجار است تا آنها با استفاده از تسهیالت
بانکی ،زعفران بیشتری بخرند ،در حالی که زحمت
ک نیست که این امر
یک ساله کشاورز برای تولید مال 
نشان می دهد ،حمایت از کشاورز در حد شعار است.

اخبار

تعرفه صــادراتــی شیرخشک
حذفنشود،واحدهایتولیدی
تعطیل می شوند

به ناچار شیرخشک ها را در انبار نگه داشته اند و
امکان صادرات ندارند و اگر تعرفه در همین هفته
حذف نشود واحدهای شیرخشک کشور تعطیل
خواهند شد.
موافقت با پرداخت تعرفه به جای تخصیص سهمیه
وی یادآور شد :صادرات شیرخشک از سال ۱۳۹۳
با رشد صنعت گاوداری شروع و سال  ۱۳۹۵هم
مشوق صادراتی یک دالری به آن داده شد .این
روند تا سال  ۱۳۹۷ادامه یافت تا اینکه در آن سال
صادرات شیرخشک برای  ۳۰ماه ممنوع شد .با
اعالم ممنوعیت کارخانجات با انباشت شیرخشک
مواجه شدند و در نهایت تصمیم بر این شد که
سهمیه صادراتی به تولیدگنندگان تعلق گیرد.
سلیمی افزود :طی دو مرحله سهمیه صادراتی
۱۰هزار تنی تخصیص داده شد .اما اصوال سهمیه
بندی اقدام نادرست و فسادزایی است و به همین
دلیل پیشنهاد کردیم به جای تخصیص سهمیه
تعرفه صادراتی پرداخت شود.
تعرفه صادراتی ۱۶هزار تومانی به ازای شیر
۴۵۰۰تومانی
به گفته وی در آن زمان تعرفه  ۱۶هزار تومانی بر
اساس قیمت شیر  ۴۵۰۰تومانی آن زمان تعیین
شد .ولی حاال که قیمت شیر به  ۶۴۰۰تومان
رسیده طبیعتا این تعرفه قابل پرداخت نیست.
قیمت شیر خام را نهادههای دامی تعیین می کنند
این فعال بخش خصوصی علت تعلل وزارت جهاد
کشاورزی در اعالم حذف تعرفه ها را هراس از
افزایش مجدد قیمت شیر خام می داند و می گوید
صادرات شیرخشک و قیمت شیر خام ارتباطی به
یکدیگر ندارند و آن چیزی که بر قیمت تمام شده
شیرخام اثر گذار است قیمت نهاده های دامی و
سایر هزینه های تولید است.
سلیمی به بازارهای صادراتی نیز اشاره کرد و گفت:
صادرات شیرخشک ما به چند کشور منطقه محدود
است و اگر در صادرات استمرار نداشته باشیم هدف
های صادراتی خود را از دست می دهیم.
وی با بیان اینکه قیمت شیر درب گاوداری
ها ۶۴۰۰تومان و درب کارخانه ها  ۶۵۰۰تا
 ۶۵۵۰تومان است ،گفت :قیمت تمام شده هر
کیلو شیرخشک برای تولیدکننده  ۶۱هزار و ۲۹۰
تومان است .قیمت جهانی شیرخشک نیز  ۲.۸دالر
است ولی ما در باالترین حد ممکن می توانیم آن
را  ۲.۷دالر بفروشیم .با یک محاسبه ساده می توان
به این نکته رسید که قیمت تمام شده تولید ما
با قیمت فروش صادراتی یکسان است و پرداخت
عوارض یعنی پرداخت هزینه اضافی از جیب

تولیدکننده.
می توانیم کره صادر کنیم
وی در پایان همچنین به صادرات کره نیز اشاره
کرد و گفت :به دنبال آزادسازی صادرات کره نیز
هستیم ،زیرا صادرات کره در کشور ممنوع است.
باید به این نکته توجه کرد که کشور نه تنها نیاز به
کره خارجی ندارد بلکه کره مازاد نیز دارد و آماده
صادرات است.

کاهش  ۳۰درصــدی مصرف
سوسیس و کالباس

دبیر انجمن صنایع فرآوردههای گوشتی ایران از
کاهش  ۳۰درصدی مصرف سوسیس و کالباس با
شیوع کرونا در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا؛ جمال حسین زاده با بیان اینکه
فرآوردههای گوشتی در کشور از مرغ و گوشت
گوساله تهیه میشود و میزان مصرف گوشت
با توجه به تنوع محصوالت از  ۴۰درصد تا ۹۰
درصد متفاوت است ،گفت :مصرف کننده بایستی
برای خرید سوسیس و کالباس  ۲۵درصد بابت
(سود عمده فروش  ۴درصد ،سود خرده فروش ۱۲
درصد و مالیات ارزش افزوده  ۹درصد) عالوه بر
قیمت محصول درب کارخانه پرداخت کند.
وی ادامه داد :بدین ترتیب قیمت فرآورده های
گوشتی تولید شده از مرغ بدون پوست و استخوان
درب کارخانه  ۳۶تا  ۹۰هزار تومان است که برای
مصرف کننده با احتساب  ۲۵درصد سود توزیع
کننده و مالیات ارزش افزوده این عدد به ۴۵
هزار تومان تا  ۱۳۰هزارتومان می رسد .همچنین
فرآورده های گوشتی تولید شده از گوشت گوساله
نیز درب کارخانه  ۵۰تا  ۲۰۰هزار تومان است که
برای مصرف کننده با احتساب هزینه های توزیع
کننده و مالیات ارزش افزوده ،معادل  ۶۵تا ۲۷۰
هزار تومان تمام می شود.
دبیر انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران
اضافه کرد :قیمت مرغ و گوشتی که در تولید این
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رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک کشور
گفت :از سال گذشته برای صادرات شیرخشک
تعرفه ۱۶هزار تومانی در نظر گرفته شده بود .اما
مبنای این تعرفه شیر با نرخ  ۴۵۰۰تومان است.
حاال که قیمت شیر به  ۶۴۰۰تومان رسیده طبیعتا
صادرات با پرداخت این تعرفه امکانپذیر نیست و
اگر حذف نشود واحدهای تولیدی تعطیل خواهند
شد.
به گزارش ایسنا؛ سیاوش سلیمی در پاسخ به این
سوال که آیا صادرات شیرخشک آزاد شده است
یا خیر؟ گفت:صادرات شیرخشک ممنوع نبود
که در حال حاضر آزاد شده باشد .آن چیزی که
اخیرا مطرح شده درخواست تعدیل یا حذف تعرفه
صادراتی شیرخشک به دلیل افزایش نرخ شیرخام
است.
اضافه شدن  ۲۵هزار تومانی به قیمت تمام شده
شیرخشک/موافقت با حذف تعرفه
وی ادامه داد :اسفندماه سال گذشته برای صادرات
هر کیلوگرم شیرخشک تعرفه ۱۶هزارتومانی تعیین
شد .اما دوماه قبل قیمت هر کیلو شیرخام ۱۹۰۰
تومان افزایش یافت و با توجه به ضریب تبدیل
۱۲.۵کیلوگرمی شیر به شیرخشک و خامه ،حدود
 ۲۵هزار تومان فقط به ماده اولیه شیرخشک اضافه
شد .افزایش قیمتی که صادرات را دچار مشکل
کرده است .به همین دلیل تولیدکنندگان از وزارت
جهاد کشاورزی درخواست حذف تعرفه را داشتند
که با آن نیز موافقت شد.
اگر تعرفه صادراتی حذف نشود واحدهای تولیدی
تعطیل خواهند شد
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک کشور
اضافه کرد :با وجود اینکه وزارت جهادکشاورزی
موافقت خود را با این موضوع اعالم کرده است
اما هنوز به گمرکات اعالم نشده و تولیدکنندگان
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

محصوالت استفاده می شود از قیمت مرغ و گوشت
استحصال نشده ،بیشتر است .زیرا تولیدکننده
مجبور است از مرغ بدون پوست و استخوان با
قیمت  ۷۰هزارتومان و بغل ران گوساله با قیمت
هر کیلو  ۱۸۰هزارتومان را برای محصوالت لوکس
استفاده کند و تغییر قیمت گوشت و مرغ در قیمت
سوسیس و کالباس نیز اثر گذار است.
وی همچنین تغییر قیمت ادویه و مواد افزودنی
وارداتی و هزینه بسته بندی را در قیمت تمام شده
تولید این محصوالت اثرگذار دانست و گفت :تاثیر
مواد جانبی که  ۵درصد وزن محصول نهایی را
تشکیل می دهند به لحاظ ارزش کاال بالغ بر ۱۵
درصد قیمت تمام شده محصول را شامل می شوند.
حسین زاده در پاسخ به این سوال که آیا تقاضای
مصرف سوسیس و کالباس با شیوع کرونا کاهش
یافته است یا خیر؟ گفت:تقاضا برای محصوالت
لوکس به دلیل اجرت خرید مصرف کننده تا ۳۰
درصد کاهش داشته است و در محصوالت اقتصادی
هم به دلیل محدود شدن ساعت کار رستورانها و
عرضه کنندگان غذای آماده  ۳۰درصد کاهش
داشته است.
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داده نشده است ،خاطرنشان کرد :تداوم این روند
به بی اعتباری واردکنندگان روغن خام منجر شده
و در ادامه تاثیر آن بر تولید روغن نباتی را شاهد
خواهیم بود.
وی در خصوص تبعات ادامه این روند تصریح کرد:
ادامه این روند چرخه تامین واردات روغن خام را
دچار مشکل می کند و برای حفظ آرامش موجود
در بازار روغن و جلوگیری از اتفاقات سال گذشته،
وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باید هرچه
سریع تر نسبت به تخصیص ارز روغن های وارداتی
که متعلق به بخش خصوصی است ،اقدام کند.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران
افزود :نباید به بهانههای مختلف بخش خصوصی
را از چرخه واردات و تخصیص ارز روغن خام که
مهمترین ماده اولیه در تولید روغن نباتی است،
کنار گذاشت.

قیمت شیر از این هم باالتر می
رود ،اگر تدبیری نشود

بالتکلیفی ارز روغـــن خام
وارداتی /رسوب  ٢٠٠هزارتن
روغن در بنادر

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی گفت:
چندین ماه از رسوب حدود  ۲۰۰هزار تن روغن
خام بخش خصوصی در بنادر می گذرد و متاسفانه
ارز الزم توسط بانک مرکزی تخصیص داده نشده
است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و
کشاورزی(اگروفودنیوز) ،به نقل از انجمن صنفی
صنایع روغن نباتی ایران ،امیرهوشنگ بیرشک با
بیان اینکه چندین ماه از رسوب حدود  ۲۰۰هزار
تن روغن خام بخش خصوصی در بنادر می گذرد
و متاسفانه ارز الزم توسط بانک مرکزی تخصیص
Food Industry Magazine
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رئیس صنف لبنیاتفروشان استان قم گفت :قبال
که عرضه و تقاضا را بازار تعیین و دولت دخالتی
نداشت و سهمیه دامدار و نهاده نداشتیم اوضاع بازار
بهتر از االن بود.
ی دوست بیان کرد:
به گزارش ایسنا؛ حسن بهرام 
طبق مصوبهای که در تیرماه امسال اعالم شد
قیمت شیر نزدیک به  ۵۰درصد گران شد و به هر
کیلو  ۶۴۰۰تومان رسید.
وی افزود :با توجه به اینکه شیر پایه اصلی محصوالت
لبنی است گران شدن آن بر دیگر محصوالت نیز
تأثیر داشته و آنها نیز تا  ۵۰درصد افزایش قیمت
را داشتهاند؛ البته افزایش هزینه بستهبندی ،حمل
و نقل و دیگر عوامل مؤثر را بر محصوالت لبنی
کارخانهجات را نمیتوان نادیده گرفت.
بهرامی دوست دلیل عمده این گرانی قیمت را
مررتبط با نهادههای دامی دانست و گفت :حدود دو
سال است که با مشکالت زیادی در زمینه تأمین

اخبار

نهادههای دامی روبهرو هستیم به این صورت که یا
به میزان کافی وجود ندارد یا توزیع نامناسب است؛
این مسئله گریبان قیمت شیر را نیز گرفته است.
وی با اشاره به اینکه با وجود این افزایش قیمت،
دامداران هنوز رضایت کامل ندارند اظهار کرد:
برخی دامداران در این وضعیت به کشتار دام خود
روی آوردهاند زیرا قیمت نهاده دامی بیش از اینها
افزایش پیدا کرده و تهیه آن سخت است.
بهرامی دوست با توجه به پیشنهاد اخیر برخی
کارشناسان مبنی بر خروج محصوالت لبنی از
قیمتگذاری دستوری خاطرنشان کرد :بنده
نزدیک به پنجاه سال است در حوزه لبنیات و
دامداری مشغول فعالیت هستم؛ قبال که عرضه
و تقاضای بازار دست خودش بود ،دولت دخالتی
نداشت و سهمیه دامدار و نهاده نداشتیم اوضاع بازار
بهتر از االن بود.
وی اضافه کرد :از زمانی که دامپزشکی و خوراک
صنعتی و نهادهای دولتی دیگر وارد کار شدند بازار
نامتعادل شد وگرنه اگر وظیفه تأمین نهاده مانند
گذشته بر عهده دامداران بود قیمتها نیز با میزان
درخواستی بازار تغییر میکرد و مشکالت کمتر
میشد.
رئیس صنف لبنیاتفروشان استان قم تأکید کرد:
دولت باید فکری برای تأمین نهاده و قیمت آن کند
تا مشکالت گرانی محصوالت لبنی نیز حل شود؛
توان خرید محصوالت لبنی از سوی مردم بسیار
کاهش یافته و بازار مشکل پیدا کرده است ،اگر
برای نهادههای دامی تدبیری اندیشیده نشود قیمت
شیر ممکن است از این هم باالتر برود.

آخرین قیمت «کــره» اعالم
شد /مسئوالن اجــازه حذف
لبنیات از سفره دهکهای محروم را
ندهند /قیمت کره حیوانی ایران نصف
نرخ جهانی است

سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی اعالم

اخبار

قرار بود مانند سالهای گذشته با ارز فعلی کره وارد
کشور شود قیمت کره بین  ۲۵تا  ۳۰هزار تومان
برای هر قالب صد گرمی تمام میشد .ولی در حال
حاضر قیمت نصف آن و حتی نصف هم کمتر است.
وی بیان کرد :عالوه بر قیمت چربی که به  ۸۰هزار
تومان در هر یک کیلو افزایش یافته ،قیمت بسته
بندی این محصول نیز با افزایش مواجه بوده است
بطوری که قیمت فویل آلومینیوم از  ۱۱۴تومان به
 ۱۴۰تومان رسیده است .به این افزایش هزینهها
باید سایر هزینههای تولید را هم افزود .بطور مثال
قیمت برق برای واحدهای صنعتی دو برابر شده
است.
بنی طبا در پایان تاکید کرد :راه اساسی برای
کمک به سبد خانوار آن است که یارانههایی که
به شکل سیاه و غیر کارآمد در ابتدای زنجیره و در
بخش نهادههای دامی هزینه میشود را به مصرف
کننده آن هم مصرف کننده دهکهای محروم
منتقل نماییم .این راهکاری است که هرچه زودتر
مسئوالن به تصمیم گیری درباره آن برسند زودتر
میتوان از حذف لبنیات از سفره دهکهای محروم
جلوگیری کرد.

چرا کره گران شد؟

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت :بنابر
سیاست اخیر معاونت بازرگانی وزارت جهاد مبنی
بر آزادسازی صادرات ،قیمت کره  ۲۰تا  ۳۰درصد
افزایشیافت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی احسان
ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره
به علل گرانی کره در بازار اظهار کرد :بنابر تصمیم
اخیر معاونت بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد
مبنی بر آزادسازی صادرات شیرخشک و کره ،قیمت
کره حداقل  ۲۰تا  ۳۰درصد افزایش یافت که در
صورت تحقق این امر ،گرانی کره تا مرز  ۱۰۰درصد
هم میرسد.
آزادسازی صادرات کره علت اصلی گرانی

او با اشاره به اینکه صادرات شیرخشک و کره با
سیاستهای دولت مغایرت دارد ،افزود :در واقعیت
میزان تولید کره و شیرخشک در حدی نیست که
بتوان آن را صادر کرد و از طرفی به واسطه تخصیص
ارز ترجیحی ،صادرات کره و شیرخشک به معنای
پرداخت یارانه به مصرف کنندگان بازارهای هدف
است.
ظفری ادامه داد :گرچه برخی مسئوالن اذعان
میکنند که در بحث کره به خوداتکایی رسیدیم و
به دلیل مازاد تولید نیاز به واردات نداریم ،اما عمال
به دلیل قیمت باالی محصوالت لبنی از جمله کره
مصرف کاهش یافته که در نهایت عدم قدرت خرید
خانوار منجر به کره مازاد در بازار داخل شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه وزارت جهاد
کشاورزی زیرساخت الزم برای آزادسازی صادرات
شیرخشک و کره را ندارد ،بیان کرد :در جریان بازدید
معاون اول رئیس جمهور از بازار و یک کارخانه لبنی
روز گذشته مطرح شد که قیمت محصوالت لبنی باید
به گونهای باشد که مردم در مصرف و خرید مشکلی
نداشتهباشندکهمتاسفانهتصمیماتنادرستمعاونت
بازرگانی وزارت جهاد منجر به التهابات قیمت کره در
بازار شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی با اشاره به اینکه
تصمیم اخیر وزارت جهاد مبنی بر آزادسازی صادرات
کره منجر به تحریک قیمت در بازار شده است ،گفت:
با توجه به اتخاذ تصمیمات نادرست اخیر ،وزیر جهاد
کشاورزی کار سختی پیش رو دارد؛ چرا که به رغم
اعتراضهای مکرر ،معاونت توسعه بازرگانی وزارت
جهاد سیاست آزادسازی شیرخشک و کره را اعالم
کرد که شاید علت این مسئله امضاهای طالیی
صادرات یا هر موضوع دیگر باشد که وزیر جهاد باید
مدیریت دقیقی در امر تنظیم بازار داشته باشد تا
شاهدآشفتگیبازارمحصوالتلبنینباشیم.
او بی نیازی از واردات کره را مربوط به کاهش مصرف
دانست و افزود :با کاهش قدرت خرید خانوار و سرانه
مصرف نیازی به واردات نداریم که این امر به معنای
خوداتکایی نیست .به عنوان مثال با افزایش بی رویه
گوشت قرمز و کاهش سرانه مصرف ،با مازاد تولید
روبهرو میشویم که این امر به معنای خوداتکایی۱۰۰
درصدی و صادرات مازاد نیست.
ظفری در پایان در واکنش به افزایش افسار گسیخته
قیمت محصوالت لبنی از ابتدای سال تصریح کرد :با
گرانیهای پی در پی محصوالت لبنی سرانه مصرف
از  ۶۰تا  ۷۰کیلو به حدود  ۴۰کیلو کاهش یافته
است که این امر مشکالت متعددی در سالمت آحاد
جامعه دارد.
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کرد :افزایش قیمت کره حیوانی ناشی از افزایش
هزینههای تولید است و تخلفی در خصوص تغییر
یا افزایش قیمت اتفاق نیافتاده است.
به گزارش ایلنا؛ سید محمدرضا بنی طبا ،سخنگوی
انجمن صنایع فرآوردههای لبنی در خصوص
افزایش کره حیوانی در بازار اظهار داشت :در
رابطه با افزایش قیمت کره گزارشهای ما از بازار
این محصول نشان میدهد ،که همه شرکتها
افزایش قیمت نداشتند و کره حیوانی در بازار
حسب سیاستهای بازاریابی شرکتها از قیمت
 ۱۰هزارتومان ۱۱ ،هزار تومان ۱۲ ،هزار تومان و
حداکثر  ۱۳هزار تومان وجود دارد.
بنی طبا افزود :اولین دلیل افزایش قیمت این
محصول را باید در افزایش قیمت مصوب چربی
حیوانی از  ۶۰هزار تومان در هر یک کیلو به ۸۰
هزار تومان دانست که بر اساس مصوبه خرید قیمت
شیرخام و افزایش قیمت چربی انجام شده است.
با افزایش هزینههای بسته بندی ،بازاریابی ،سهم
خرده فروش و سهم پخش ،شاهد افزایش قیمت
این محصول هستیم که کماکان تناسبی با افزایش
هزینههای تولید ندارد.
سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی بیان
داشت :قیمت کره برای مصرف کننده ،که حداکثر
 ۱۳تومان است کامال قابل دفاع بوده و بر اساس
آیین نامه قیمت گذاری محصوالت ساخت داخل
انجام شده ،و تخلفی در خصوص تغییر قیمت یا
افزایش قیمت اتفاق نیافتاده است.
وی ادامه داد :از این قیمت حدود  ۱۰درصد
سهم مغازه دار و حدود  ۱۰درصد دیگر هم سهم
شرکتهای پخش است و علی رغم اینکه طبق
آیین نامه قیمت گذاری محصوالت ساخت داخل،
تولیدکنندگان چیزی حدود  ۱۷درصد میتوانند
سود ببرند ،سود شرکت تولید کمتر از  ۱۰درصد
است هم در کره حیوانی و هم در سایر محصوالت
لبنی.
بنی طبا افزود :عدم تناسب سود شرکتهای
تولیدی با هزینههای تمام شده ،نشان میدهد که
تولید کننده کمتر از پخش کننده و مغازهدار سود
از تولید میبرد و تنها توزیع کننده پولی است که به
دیگران میرسد اما مصرف کننده گمان میکند که
این پول تماما به تولیدکننده میرسد.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی
در خصوص تفاوت قیمت جهانی توضیح داد:
مقایسهای بین قیمت کره حیوانی در جهان با
قیمت کره داخلی نشان میدهد که قیمت کره
حیوانی ایران نصف قیمت جهانی است .یعنی اگر
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ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

دبیرکل انجمن پسته ایران:
یارانه انرژی بخش کشاورزی
افزایش یابد

دبیرکل انجمن پسته ایران ضمن درخواست
افزایش سهیمه یارانه بخش کشاورزی با بیان اینکه
یارانه انرژی دولت به بخش کشاورزی  ۵۰میلیون
بشکه است گفت :این یارانه در سال  ۹۷به بخش
کشاورزی اختصاص یافت و از آن زمان تاکنون
افزایش نداشته در حالی که یارانه انرژی دولت به
بخش صنعت  ۳۸۰میلیون بشکه است.
به گزارش ایرنا ،حسین رضایی در ستاد پسته
شهرستان رفسنجان در فرمانداری این شهر افزود:
بهتر است تدابیری اندیشیده شود تا سهمیه انرژی
بخش کشاورزی افزایش یابد تا کشاورزان بتوانند
در زمان هایی از جمله زمان سرمازدگی ها باغ های
خود را از این حادثه حفظ کنند و محصولشان از
بین نرود.
وی تاکید کرد :سال قبل عرضه پسته به خارجی
از کشور شرایط مطلوبی داشت به طوری که از کل
برداشت  ۲۳۰هزار تن پسته از باغات پسته کشور،
تا آخر مرداد امسال  ۲۱۳هزار تن صادرات انجام
شد.
وی با بیان اینکه هزینه های برداشت پسته رو به
افزایش است و باید مدیریت شود اظهار داشت:
کشاورزان برای باغبانی ،تعمیر باغ ها ،آبیاری و
کوددهی در طول سال متحمل هزینه های فراوانی
می شوند در حالی که قیمت نهایی این محصول به
ضرر کشاورز است.
کاهش  ۷۰هزار تنی تولید محصول پسته
رضایی تصریح کرد :امسال پیش بینی های اولیه
انجمن پسته ایران برداشت  ۱۵۰هزار تن پسته
از بیش از  ۴۷۰هزار هکتار باغ در ایران بود که با
توجه به گرمازدگی ،سرمازدگی و خشکسالی ها؛
میزان تولید این محصول کاهش یافت و  ۲۵درصد
محصول پسته امسال دچار پوکی شد.
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وی با اشاره به برداشت  ۲۳۰هزار تن محصول در
سال قبل و صادرات  ۲۱۳هزار تنی پسته تا پایان
مرداد امسال خاطرنشان کرد :در برداشت پسته
حدود  ۷۰هزار تن نسبت به سال قبل کاهش نشان
داده می شود به طوری که محصول و جوانه های
سال آینده نیز بر اثر تغییرات اقلیمی از بین رفته و
امسال حفظ بازار دشوار است مدیریت که حمایت
دولت را می طلبد.
وی گفت :در هر هکتار از باغ های پسته رفسنجان
پنج هزار متر مکعب آب مصرف می شود که صرفه
اقتصادی ندارد و بهتر است روش های نوین آبیاری
به منظور صرفه جویی در منابع آبی اجرا شود.
رضایی با بیان اینکه میزان پوکی پسته در باغ هایی
که با روش قطره ای آبیاری می شوند کمتر است
تصریح کرد :میانگین پوکی پسته در باغ های پسته
ایران  ۲۵درصد است.
وی ادامه داد :در زمینه کیفیت نیز باید گفت انس
پسته باال رفته و پسته ریز شده است و ِرنج پسته
باالی  ۲۴رفته که نشان دهنده ریز شدن پسته
است.
وی از وزارت جهاد کشاورزی خواست در زمینه
محصول پسته وقت بیشتری بگذارد زیرا  ۲۷استان
در کشور پسته کاری دارند.
وی اظهار داشت ۲ :میلیون و  ۵۰۰هزار هکتار باغ
با کشت ارقام مختلف در ایران زیر کشت رفته که
 ۵۰۰هزار هکتار مربوط به کشت پسته است و
وقت گذاشتن برای این محصول ارزشمند است.
دبیر انجمن پسته ایران در پایان مسائل پلمب چاه
های غیر مجاز آب کشاورزی ،خرید و فروش و
انتقال آب ،پیمان سپاری ارزی در بحث صادرات
پسته را از چالش های مهم حوزه پسته برشمرد و از
دولت حمایت های الزم را برای کمک به کشاورزان
خواستار شد.
متأسفانه سرمایه گذاری خوبی برای اشغالزایی در
رفسنجان نشد
فرماندار رفسنجان نیز در این نشست با اشاره به
برداشت بیش از  ۶۰هزار تن پسته به ارزش بیش
از پنج هزار میلیارد تومان در سال گذشته در این
شهرستان گفت :ا ّما متاسفانه سرمایه گذاری خوبی
در بخش اشتغالزایی و رفع بیکاری رفسنجان انجام
نشد.
مجید فصیحی هرندی افزود :کتابی به نام
مسئولیت اجتماعی در حوزه پسته وجود دارد که
باید اجرا شود؛ کشاورزان عمده بهتر است در قبال
برداشت آب و منابع زیرزمینی که متعلق به مردم
است مسئولیت اجتماعی خود را به نحوی انجام

دهند که اشتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی را در
پی داشته باشد.
وی ادامه داد :عالوه بر انتقال آب از چاه موتورهای
مجاز به اراضی پسته می توان با رویکرد راه اندازی
گلخانه ها از آب بهره بیشتری کسب کرد.
فرماندار رفسنجان گفت :یکی دیگر از مسائل در
مورد پسته ،استاندارد مغز و پسته است که بهتر
است مغز این محصول با رعایت استاندارد و کیفیت
عالی به صنایع غذایی از جمله شیرینی پزی ها
فروخته و یا صادر شود.
وی در ادامه ایجاد شرکتی به منظور رفع مشکالت
حوزه کارگران فصلی را ضروری دانست و گفت:
کارگران فصلی در طول سال باید پشتیبانی شوند؛
شرکتی باشد که تامین نیری انسانی روزمزد را برای
کارفرماها فراهم کند به طوری که سال قبل از یک
میلیون نفر روز طی  ۲ماه برای برداشت پسته در
رفسنجان استفاده شد.
بیش از  ۸۰هزار هکتار باغ پسته در رفسنجان
وجود دارد.
کار برداشت برداشت پسته در رفسنجان از چند
هفته قبل آغاز و تاکنون  ۸۰درصد این محصول
برداشت شده است.
پیش بینی شده امسال  ۲۲هزار تن محصول پسته
از باغات پسته رفسنجان برداشت شود.

فعالیت  ۶۲درصــدی ظرفیت
تولیدماکارونی

عضو انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات
ماکارونی گفت که به دلیل کاهش تولید گندم
مارون (مخصوص تولید ماکارونی) در پی مشکالت
آبی و همچنین وجود مشکالتی در واردات ،گندم
مورد استفاده بسیاری از تولیدکنندگان ،مخصوص
نان است که باعث افت کیفیت ماکارونی و در
کنار نوسانات نرخ ارز باعث از دست رفتن برخی
بازارهای صادراتی ،به ویژه عراق شده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و
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توافق  ۲وزارتخانه درباره مواد
اولیه رسوبی شیرخشک نوزاد

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با
اشاره به اینکه مواد اولیه این صنعت همچنان در
گمرکات مانده و رو به فساد است ،از تعلل دفتر
مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در این
زمینه انتقاد کرد.
بـه گزارش مهر؛ هانی تحویـل زاده مباحث مطرح
شـده مبنـی بـر ترخیص مـواد اولیه شیرخشـک
نـوزاد در آیندهای نزدیـک را رد کرد و گفت :هنوز
هیـچ اتفاق خاصی دربـاره مواد اولیه شیرخشـک
نوزاد که در گمرکات رسـوب کرده اسـت ،نیفتاده
و فقط چند هفته قبل جلسـهای در وزارت صمت
با حضور نمایندگان سـازمان غـذا و دارو و گمرک
ایـران برگزار و در این جلسـه قرار شـد که نامهای
از سـوی سـازمان غـذا و دارو بـه وزارت صمـت
ارسـال و براین اسـاس مـواد اولیه شیرخشـک به
عنوان دارو معرفی شـود.
وی تاکیـد کـرد :ایـن نامـه دو روز بعـد از جلسـه
مذکـور بـه وزارت صمت ارسـال شـد اما همچنان
در دفتـر مقـررات صـادرات و واردات وزارت صمت
در حـال طـی مراحـل اداری اسـت؛ در حالـی که
مـواد اولیه رسـوبی رو به فسـاد اسـت.
تحویـل زاده تصریـح کـرد :اقدامـات دسـتگاه
مسـئول بسـیار کند اسـت و واردکننـدگان حتی
نمیتواننـد کاالی خـود را بـه گمـرک اظهـار
کننـد چـرا که این کاال بایـد بـا ارز  ۴۲۰۰تومانی
ترخیـص شـود (بـا توجـه بـه قیمـت گـذاری
دسـتوری شیرخشـک نـوزاد) و اگـر تولیدکننـده
هـم اکنـون آن را به گمـرک اظهار کنـد ناچار به
ترخیـص با ارز نیمایـی (با قیمت  ۵برابر بیشـتر)
ا ست .
وی ادامه داد :بنابراین کاال وارد گمرکات شـده اما
امـکان اظهار آن به گمرک وجـود ندارد.
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کشاورزی(اگروفودنیوز) ،سید یاسر میراحمدی
در نشستی خبری با بیان اینکه در شرایط کنونی
گندمی که به تولیدکنندگان ماکارونی اختصاص
می یابد پاسخگوی ظرفیت تولید نیست ،تصریح
کرد :به همین دلیل بسیاری از تولیدکننده ها گندم
را با نرخ آزاد  ۵۰۰۰تومان میخرند و قیمت تمام
شده باال رفته است .دولت گندم یارانه را با نرخ
 ۲۷۰۰تومان به تولیدکنندگان میدهد ،اما در
حال حاضر گندم به اندازه ظرفیت تولید در اختیار
تولیدکنندگان قرار نمیگیرد ،به همین دلیل آنها
مجبور هستند بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد
تامین کنند.
به گفته وی سرانه مصرف ماکارونی در ایران
شش کیلو ،اما سرانه کشورهای اروپایی  ۲۶کیلو
است .در ایران برنج جزو نخستین محصوالت در
سبد کاالیی خانوار است ،اما در کشورهای اروپایی
بیشترین تقاضا برای ماکارونی وجود دارد ،از طرف
دیگر در سال های اخیر تورم و کاهش قدرت خرید
باعث کاهش تقاضایی مصرف در ایران شده است
و مصرف کنندهها بیشتر به سمت کاالی جایگزین
مثل مصرف نان رفته اند.
فعالیت  ۶۲درصدی ظرفیت تولید ماکارونی
عضو انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات
ماکارونی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت تولید
ماکارونی در ایران یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن
است ،گفت :در شرایط کنونی به دلیل مشکالت
مربوط به تامین مواد اولیه حدود  ۷۵۰هزار تن از
این ظرفیت فعال است .این تولید مربوط به مجموع
اسپاگتی ،رشته آش ،رشته پلو ،رشته سوپ و غیره
است که به طور میانگین ساالنه  ۴۵۰هزار تن از آن
در داخل مصرف و مابقی صادر میشود.
البته او از کاهش حدود  ۵۰درصدی تولید ماکارونی
طی یک سال گذشته خبر داد و گفت :در مواردی
به دلیل نبود گندم خط تولید کال تعطیل میشود.
از طرف دیگر هزینه تولید در ایران به دلیل افزیش
قیمت مواد بسته بندی ،حمل و نقل و نیروی
انسانی باال رفته است ،اما قیمتی که سازمان
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سال
 ۱۳۹۹تعیین شده تا کنون تغییری نکرده است.
اگر قیمت در بازار باال رفته هم تولیدکنندگان بدون
مجوز سازمان حمایت آن را اعمال کردند ،چراکه
در غیر این صورت باید با زیان محصوالت خود را
عرضه میکردند.
چرا کیفیت ماکارونی کم شد؟
میراحمدی با بیان اینکه گندمی که به تولیدکننده
های ماکارونی داده می شود ،گندم مارون ،ویژه

تولید ماکارونی نیست ،اظهار کرد :گندمی که در
حال حاضر به تولیدکننده ها داده می شود ویژه
تولید نان است ،به همین دلیل برای تولید ماکارونی
کیفیت پایینی دارد .این در حالی است که برای
تولید آرد ویژه ماکارونی هر کیلو گندم تنها ۳۰
درصد از آن آرد را تامین می کند.
وی افزود :در ایران قبال گندم دوروم که محصول
تولید ماکارونی است در استان های خوزستان و
فارس کشت میشد که در حاال بخش زیادی از این
زمینها به کشت برنج اختصاص پیدا کرده اند ،به
همین دلیل آرد ویژه ماکارونی باید از طریق واردات
تامین شود.
عراق را از دست دادیم
میراحمدی با بیان اینکه بازار صادراتی عراق به دلیل
نوسانات نرخ ارز و بی کیفیتی کاال از دست رفت،
اظهار کرد :در ایران بدون توجه به پیشرفت ترکیه،
مصر و عربستان همچنان برای صادرات مانع تراشی
شد و ما بازار عراق و افغانستان را از دست دادیم.
همین گندم بی کیفیت باعث شد محصول ایرانی
در عراق تبدیل به خوراک دام و طیور شود و حتی
یک محصول صادراتی را در عراق آتش زدند ،این در
حالی است که به لحاظ بهداشتی عراق بسیار پایین
تر از ایران است .حاال ترکها این بازار را گرفتهاند.
اما شرکتهایی که توانستند سهمیه گندم وارداتی
را استفاده کنند محصوالت خود را به امارات ،اروپا
و فروشگاههای ایرانی در آمریکا هم صادر کردند.
همچنین به گفته عضو انجمن صنفی کارفرمایان
و تولید کنندگان ماکارونی مشکالت تولید و تامین
سرمایه در گردش باعث شده تولیدکنندگان
ماکارونی بخشی از بازارهای صادراتی خود را از
دست بدهند .همچنین در ایران  ۲۲ارگان دولتی
و خصوصی برای صادرات محصوالت تصمیم می
گیرند ،این در حالی است که در دنیا تنها یک
ارگان برای قوانین و مقررات صادرات تصمیم گیری
می کند .به طور کلی در ایران صدور مصوبات و
دستورالمل های بخشی صادرات کاال را تحت تاثیر
قرار داده است.
میراحمدی با تاکید بر اینکه تامین آرد با کیفیت
کمک میکند شرکتها ارزآوری بیشتری از طریق
صادرات داشته باشند ،گفت :به طور قطع اختصاص
سهمیه گندم وارداتی برای توسعه صادرات میتواند
یک راه حل موثر باشد.
سهم ایران از بازارهای صادراتی ،کمتر از  ۱درصد!
به گفته وی در حال حاضر سهم ایران از بازار جهانی
ماکارونی  ۰.۷درصد و سهم ترکیه از این بازار حدود
 ۱۰درصد است.

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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گفتگـو با دکتـر احمـد فتـح الهـی،

ریاست هیئت مدیره هلدینگ اقتصادی ایرانیان

در حاشـیه بیسـت و هشـتمین نمایشـگاه ایـران
اگروفـود بـا دکتر فتح الهـی از کارآفرینان برجسـته
صنایـع غذایـی کشـور هم صحبت شـدیم که توجه
عالقمنـدان را بـه ایـن گفتگـوی کوتـاه جلـب می
کنیم :
فعالیت گروه اقتصادی ایرانیان چیست ؟
این گروه ثبتی ما هلدینگی اسـت متشـکل از چند
کارخانـه بـه نـام ایرانی که مـا صاحب برندهایشـان
هسـتیم  .فعالیـت گـروه بدیـن صـورت اسـت کـه
شـرکتی در زیـر مجموعه مان با نام کااللنـد را برای
پخـش رسـتورانی و هتلـی بـرای اولین بـار در ایران
راه انـدازی کنیـم و بخش صـادرات در همین زمینه
را هـم فعالیـت کنیم تـا بتوانیم با گروه گردشـگری
کشـورهای خارجی ارتباط برقرار کنیم و محصوالت
ایرانـی کـه در هتل ها و رسـتوران ها مورد اسـتفاده
اسـت را به صـورت عمده ارائـه دهیم.
چه برندهایی عضو این گروه هستند؟
سـبزان ،برنـد  BOSSکـه در زمینه نوشـابه های
انـرژی زا فعـال اسـت ،برند باس همبرگـر ،یک برند

در زمینه لوازم پزشـکی  .در حال گسـترش فعالیت
گـروه به شـکل جدید هسـتیم کـه در آینده پخش
به شـکل ویزیتوری کنار گذاشـته خواهد شد .سبک
خاصـی ایجاد کرده ایم که ان شـااهلل بتوانیم فعالیت
خوبـی بـا تعـدادی از دوسـتان بزرگـی کـه سـال
هاسـت در صنعت سـابقه فعالیت دارند و خودشـان
مالـک زیر مجموعه های مختلفی هسـتند از جمله
خـود بنـده که چند مجموعـه در اختیـار دارم عضو
ایـن هلدینـگ گروه شـده انـد تـا بتوانیـم در آینده
فعالیـت موثری را در آینده داشـته باشـیم.
بـه عنـوان نایـب رئیـس انجمـن علـوم
صنایـع غذایی ایـران از برنامه هـای آتی این
انجمـن و اهـداف همه متخصصیـن و اعضای
این انجمـن برایمـان توضیحـی بدهید:
ایـن انجمـن از تعداد زیـادی از کارخانجـات صنایع
غذایـی بـه عنـوان عضـو حقوقـی و همچنیـن
متخصصیـن و مدیـران ایـن صنعـت کـه اعضـای
حقیقـی را تشـکیل شـده اسـت ،هر سـاله چندین
همایـش و رویـداد تخصصـی برگـزار مـی کنـد از
جملـه همایـش هـای دکتـر هدایـت و دکتـر واعظ

زاده کـه  2بـار در سـال برگزار می شـود و حدودا در
اوایل اسـفند قرار اسـت بیسـت و هشـتمین کنگره
بیـن المللـی صنایع غذایی برگزار شـود و اسـاتیدی
از کشـورهای خارجـی بـرای سـخنرانی دعـوت می
شـوند و از کارخانـه هـای برتـر صنایع غذایـی ایران
نیزتقدیـر بـه عمل مـی آید.
 24مهـر مـاه روز جهانـی غـذا را پیـش
رو داریـم .اگـر پیامـی بـرای دوسـتانتان در
خانـواده صنعـت غـذا داریـد بفرماییـد
پیـام مـن بـه دوسـتانم این اسـت کـه کاالهایی که
تولیـد می کنند در درجه اول سلامت محور باشـد
و همانطـور که می دانید بـه دالیل مختلف از جمله
کمبـود بارندگـی مـا با کمبـود مـواد اولیـه و تولید
داخل مواجه هسـتیم و به طبع قیمت هایشـان هم
باالتـر رفتـه به همیـن دلیـل از همکارانـم خواهش
مـی کنـم که از کیفیت محصوالتشـان کم نکنند و
تالش کنند نام نیکی از برندشـان در جامعه بسـازند
و بتوانیـم در وهلـه ی بعـد صـادرات خوبی داشـته
باشیم.

مهدی صادقی نیارکی  ،معاون وزیر صمت:

سهم  ۱۲درصدی صنایع غذایی و آشامیدنی از کل صنعت
معــاون وزیــر صمــت گفــت :صنایــع غذایــی جــزء
اولویــت هــا ومزیتهــای اصلــی اقتصــادی کشــور
بــه شــمارمی رود و از نظــر تعــدادی ســهم حــدود
 ۱۲درصــدی از کل واحدهــای صنعتــی بــه ایــن
صنایــع اختصــاص دارد.
بـه گـزارش کارآفرینـی و صنعـت غـذا ،مهـدی
صادقـی نیارکـی در جریـان افتتـاح بیسـت و
هشـمین نمایشگاه بین المللی اگروفود و بیستمین
نمایشـگاه شـیرینی و شـکالت که با حضـور بیش
از  ۴۵۰واحـد صنعتـی برگـزار شـد ،اظهار داشـت:
حدود  ۱۵درصد از کل اشـتغال صنعتی کل کشـور
در حوزه صنایع غذایی و آشـامیدنی اسـت و سـهم
 ۱۱درصـدی ارزشـی از صـادرات غیر نفتی کشـور
بـه بخـش کشـاورزی و صنایـع غذایـی در  ۵مـاه
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وی افــزود :در ســال گذشــته صــادرات در صنعــت
غــذا از نظــر وزنــی بــا رشــد  ۲۳درصــدی وزنــی
بــه حــدود یــک میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون دالر
رســیده اســت و بــا توجــه بــه ظرفیــت هــا و
ســرمایه گــذاری هــای خوبــی کــه در ایــن بخــش
انجــام شــده ،توســعه صــادرات در صنایــع غذایــی
بــه ویــژه بــه کشــورهای همســایه هــدف گــذاری
شــده اســت.
معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت بــا اشــاره بــه
توانایــی تولیدکننــدگان صنایــع غذایــی در تامیــن
نیــاز بــازار داخلــی گفــت :ســرمایهگذاری خوبــی
در حــوزه طراحــی ،تکمیــل محصــول ،ماشــین
آالت و تجهیــزات ،برندســازی و توســعه محصــول
صــورت گرفتــه و ظرفیــت هــای خوبــی بــرای
تامیــن نیازداخــل از محــل محصــوالت داخلــی

وجــود دارد.
صادقــی نیارکــی در ادامــه بــا مــرور اجمالــی
وضعیــت صنعــت شــیرینی و شــکالت از ســهم
۲.۷درصــدی ایــن صنعــت از کل واحدهــای
صنعتــی از نظــر تعــدادی ،خبــر داد و گفــت :بیش
از هــزار و  ۹۰۰واحــد تولیــدی در ایــن بخــش
فعالیــت مــی کننــد و از کل اشــتغال ایجــاد شــده
بــرای واحدهــای صنعتــی ،ایــن صنعت ســهم ۳.۶
درصــدی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
وی بــا اشــاره بــه توانمنــدی هــای صنعتگــران در
حــوزه غذایــی وکشــاورزی اظهــار امیــدواری کــرد:
بــا رشــدی کــه در بخــش صنایــع غذایــی اتفــاق
افتــاده ،شــاهد ارتقــاء جایــگاه ایــن صنعــت در
کشــور و بازارهــای خارجــی باشــیم.
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گفتگوی کوتاه با

مهنـدس امیررضـا ثـابت پی

مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو
در حاشــیه بیســت و هشــتمین نمایشــگاه ایــران
اگروفــود گفتگــوی مختصــری بــا مهنــدس
امیررضــا ثابــت پــی مدیرعامــل گــروه صنایــع
غذایــی نامــی نــو داشــتیم کــه توجــه خوانندگان
عزیــز را بــه آن جلــب مــی کنیــم:

در جلســه ای بــا رئیــس ســازمان
اســتاندارد در حضــور دیگــر برندهــای
معتبــر ایرانــی شــرکت کردیــد .وجــود
چنیــن جلســاتی را چگونــه ارزیابــی مــی
کنیــد؟
خــوب اســت .مدیــران در دولــت جدیــد دارنــد
حداقــل بــه ســمتی کــه بــا صنعــت مهربــان تــر
باشــند پیــش مــی رونــد و بــرای رفــع مشــکالت
صنعــت قــدم بــر مــی دارنــد .امیــدوارم کــه در
ایــن مهــم پیــروز شــوند.
برگــزاری همزمــان ســه نمایشــگاه
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بیســت و هشــتمین نمایشــگاه را چگونه
ارزیابــی کردید؟
بــا توجــه بــه مشــکالت کرونــا و محدودیتهــای
تــردد فکــر مــی کــردم اســتقبال کــم باشــه ولــی
خــدا را شکراســتقبال خــوب بــود.

اگروفــود ،نــان و شــیرینی و شــکالت را
چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
بــه نظــر بنــده وارد کــردن نــان و شــیرینی و
شــکالت درصنعــت غــذا خــوب اســت ولــی
مبحــث ماشــین آالت را بایــد جــدا کننــد و
معتقــدم بایــد یــک نمایشــگاه صنعــت غــذا و یک
نمایشــگاه ماشــین آالت و مــواد اولیــه باشــد.
بــا توجــه بــه فــرا رســیدن روز جهانــی
غــذا چــه پیامــی بــرای همکارانتــان در
صنعــت غــذا داریــد؟
چــون روز جهانــی ســامت غــذا اســت امیــدوارم
همــکاران بنــده و هــر فــردی کــه مــی خواهــد
وارد ایــن صنعــت شــود اولیــن کاری کــه مــی
کنــد شــرافت خــودش را بــا محصولــش پیونــد
بزنــد و ســعی کنــد محصولــی تولیــد کنــد کــه
کمتریــن مــواد نگــه دارنــده و کمتریــن آســیب
بــرای مصــرف کننــده و کیفیــت عالــی داشــته
باشــد .امیــدوارم محصولــی را تولیــد کنیــم کــه
خودمــان هــم بــرای مصرفــش اســتقبال کنیــم و
مشــتاق باشــیم کــه خــود ایــن کاراتفــاق خیلــی
خوبــی مــی توانــد باشــد.
بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه چنــد
وقــت اخیــر بــا تولیــد فــرآورده هــای

پروتئینــی مثــل گوشــت و مــرغ دســت
و پنجــه نــرم مــی کردیــم ،ایــن کمبــود
چــه تاثیــری بــرای صنایــع غذایــی آمــاده
ایجــاد کــرده اســت؟
بــه دلیــل اینکــه مــرغ و گوشــت جــزء مــواد اولیه
تولیــدات مــا هســتند و وقتــی نهــاده هــای دامــی
بــا مشــکل بــر مــی خورنــد مثــل مشــکل ارز،
واردات و در نهایــت گــران شدنشــان بــرای مــا
تاثیــر گــذار اســت .بــه طــور مثــال قیمــت ســینه
بــی خــس شــده مــرغ کــه یکــی از مــواد اولیــه
تولیداتمــان اســت پارســال کیلویــی 24000
تومــان خریــداری مــی کردیــم ولــی امســال
کیلویــی  80000تومــان و مــا هــم بایــد قیمــت
تمــام شــده محصــول را باالتــر ببریــم و تــوان
خریــد مصــرف کننــده پاییــن مــی آید.همــه ایــن
عوامــل تحــت تاثیــر هــم هســتند بــا توجــه بــه
کــم شــدن ارزش پــول و در نهایــت کوچکتــر
شــدن ســفره غذایــی مصــرف کننــده.
حضرتعالــی در زمــان دولــت قبــل
پیشــنهادی دادیــد بــا ایــن مضمــون کــه
دولــت تعرفــه واردات خودروهــای حمــل
ونقــل جــاده ای بخصــوص ترابــری غذایــی
را حــذف در عــوض خودروهــای کــم
کارکــرد و نزدیــک بــه نــو از خــارج وارد
کننــد تــا قیمتهــای تمــام شــده حمــل
و نقــل پاییــن تــر بیایــد آیــا همچنــان
موافقیــد؟
بلــه .اتفاقــاً قــرار اســت ایــن راهــکار را روی
خودروهــای ســبک انجــام بدهنــد .فــرض
بفرماییــد قیمــت خــودروی ســنگین نــو 300
هــزار یــورو باشــد بعــد از دو ســه ســال کارکــرد
در اروپــا قیمتــش رو  100هــزار یــورو افــت
مــی کنــد .خــب مــی توانیــم چنیــن خودرویــی
را وارد کنیــم و تعرفــه گمــرک هــم نگیریــم.
حــال یــک خــودروی بــا ســال ســاخت 2018
یــا  2019یــا حتــی  2017هیــچ ارتباطــی بــا
خــودروی صفــر کیلومتــر بــا تکنولــوژی  40ســال
پیــش نــدارد .ایــن خودروهــا هم مصرف ســوخت
کمتــری دارنــد هــم ایمنــی بیشــتری دارنــد و
حتــی راحتــی بیشــتری بــرای راننــده و مهمتــر
اینکــه وقتــی آن خــودرو را بــا قیمــت دو ســه
میلیــارد تومــان وارد کنیــم بــه جــای اینکــه بــا
قیمــت پانــزده میلیــارد تومــان وارد کنیــم همین
کاهــش نــرخ خریــد در کاهــش قیمتهــای تمــام
شــده حمــل و نقــل کاالهــا هــم موثــر اســت.
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دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی مطرح کرد:

تــک ژن زیســت بــرای اولیــن بــار در
کشــور مقیــاس صنعتــی پروبیوتیکهــا را
بــرای صنایــع غذایــی تولیــد کــرد
رئیـــس هیئـــت مدیـــره انجمـــن پروبیوتیـــک ایـــران گفـــت :اســـتفاده
از مکملهـــای پروبیوتیـــک در کنـــار دیگـــر مراقبتهـــای بهداشـــتی
میتوانـــد راهـــکار مناســـبی جهـــت کاهـــش احتمـــال ابتـــا بـــه
بیماریهـــای ویروســـی مثـــل کرونـــا از طریـــق تقویـــت سیســـتم ایمنـــی
بـــدن باشـــد.
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا ،دکتـــر مریـــم تـــاج آبـــادی
ابراهیمـــی رئیـــس هیـــات مدیـــره انجمـــن پروبیوتیـــک ایـــران و
مدیرعامـــل شـــرکت دانـــش بنیـــان تـــک ژن زیســـت اظهـــار کـــرد:
شـــرکت مـــا اولیـــن شـــرکتی بـــوده کـــه در وزارت صنایـــع ،شـــاخهی
تولیـــد میکرواورگانیســـمهای کاربـــردی در صنایـــع غذایـــی را بـــاز کـــرد
و بـــرای اولیـــن بـــار در کشـــور مقیـــاس صنعتـــی پروبیوتیکهـــا را بـــرای
صنایـــع غذایـــی تولیـــد کـــرد .در حـــال حاضـــر تمـــام شـــرکتهایی کـــه
محص ــوالت غذای ــی پروبیوتی ــک غی ــر لبن ــی دارن ــد ،ای ــن ش ــرکت تامی ــن
کننـــده آنهاســـت .بخـــش وســـیعی از شـــرکتهایی کـــه تولیـــدات
محص ــوالت لبن ــی پروبیوتی ــک را دارن ــد ،ش ــرکت ت ــک ژن زیس ــت تامی ــن
کننـــدهی پروبیوتیـــک آنهـــا اســـت.
او افـــزود :شـــرکت تـــک ژن زیســـت روی مکملهـــای دام و طیـــور
و آبزیـــان و محصوالتـــی مثـــل الکتوفیـــد ،دیپـــرو و پـــدی گارد تولیـــد
میکنـــد .پروبیوتیکهـــا در حـــوزه دام و طیـــور و آبزیـــان از اهمیـــت
وی ــژه ای ،ه ــم ب ــرای س ــامتی و ه ــم ب ــرای افزای ــش عملک ــرد تولی ــدات
برخـــوردار هســـتند .پروبیوتیکهـــا بـــه عنـــوان مکمـــل بـــه خـــوراک
دام و طیـــور و آبزیـــان اضافـــه میشـــوند ،بـــرای اینکـــه مقـــدار مصـــرف
آنتـــی بیوتیکهـــا را کـــم و بـــا کمـــک پروبیوتیکهـــا احتمـــال ایجـــاد
بیماریهـــا کاهـــش یابـــد.
تـــاج آبـــادی ادامـــه داد :محصـــول توکســـین باینـــدر ایـــن شـــرکت
متشـــکل از آلومینوســـیلیکات ســـدیم ،دیـــواره مخمـــر و باکتریهـــای
اســـید الکتیـــک اســـت کـــه در خـــوراک دام و طیـــور اســـتفاده میشـــود.
از خـــواص و اثـــرات آن میتـــوان بـــه جـــذب و خنثـــی ســـازی ســـموم
قارچـــی خـــوراک ،بهبـــود ضریـــب تبدیـــل و افزایـــش تولیـــد ،بهبـــود
سیســـتم ایمنـــی ،کاهـــش آفالتوکســـین  ،M۱بهبـــود عملکـــرد تولیـــد
مثلـــی و کاهـــش ســـقط جنیـــن اشـــاره کـــرد.
او بـــا اشـــاره بـــه پروبیوتیکهـــا گفـــت :براســـاس تعریـــف ســـازمان
جهانـــى غـــذا و کشـــاورزى ( )FAOوســـازمان بهداشـــت جهانـــى
( )WHOپروبیوتیکهـــا میکروارگانیســـمهاى زنـــدهاى هســـتند کـــه
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تجویـــز مقادیـــر کافـــى آن موجـــب بـــروز اثـــرات مفیـــد بـــر ســـامت
میزبـــان خواهـــد بـــود .براســـاس ایـــن تعریـــف ســـه عامـــل :زنـــده بـــودن
میکروارگانیســـم ،مصـــرف بـــه مقدارکافـــى و ایجـــاد حداقـــل یـــک اثـــر
مفیـــد ســـه شـــرط الزم بـــراى انتخـــاب یـــک میکروارگانیســـم بهعنـــوان
پروبیوتیـــک اســـت.
تـــاج آبـــادی ابراهیمـــی ادامـــه داد :در ایـــران بـــه علـــت تنـــوع بـــاالی
محصـــوالت تخمیـــری ســـنتی جداســـازی پروبیوتیکهـــا از ایـــن
محص ــوالت مث ــل پنیره ــای س ــنتی ی ــا ترخین ــه بس ــیار مثم ــر ثم ــر ب ــوده
اســـت .باکتریهـــای پروبیوتیـــک میتواننـــد بـــر فعالیـــت ســـلولهای
ایمنـــی بـــدن تنظیـــم التهـــاب و ســـیگنالینگ ســـلول بـــه ســـلول تأثیـــر
بگذارنـــد .یکـــی از راههـــای تقویـــت باکتریهـــای ســـالم روده ،خـــوردن
غذاهایـــی ماننـــد فیبـــر اســـت .افزایـــش مصـــرف فیبرهـــای گیاهـــی از
ســـبزیجات ،میـــوه هـــا ،حبوبـــات ،غـــات ســـبوس دار ،آجیـــل و دانههـــا
نی ــز موث ــر اس ــت .ب ــرای ج ــذب ای ــن فیب ــر نبای ــد ب ــه ی ــک منب ــع غذای ــی
وابســـته بـــود ،بلکـــه بایـــد از انـــواع منابـــع آنهـــا را دریافـــت کـــرد.
اســـتفاده از مکملهـــای پروبیوتیـــک در کنـــار دیگـــر مراقبتهـــای
بهداش ــتی میتوان ــد راه ــکار مناس ــبی جه ــت کاه ــش احتم ــال ابت ــا ب ــه
بیماریهـــای ویروســـی مثـــل کرونـــا از طریـــق تقویـــت سیســـتم ایمنـــی
بـــدن باشـــد .در ایـــن خصـــوص مکمـــل  Bio Floraبـــرای افـــراد بالـــغ و
 Bio Kidبــرای کــودکان از محصــوالت گــروه شــرکت تــک ژن زیســت بــا
داش ــتن پروبیوتیکه ــای الکتوباس ــیلوس و بیفیدی ــو باکتری ــوم ک ــه باع ــث
حف ــظ و تقوی ــت فل ــور طبیع ــی دس ــتگاه گ ــوارش ،بهب ــود ایمن ــی مخاط ــی
و تقویـــت عملکـــرد سیســـتم ایمنـــی میشـــوند ،پیشـــنهاد میشـــود.
امی ــد اس ــت ک ــه در ای ــن ش ــرایط بحران ــی ب ــا ب ــاال ب ــردن س ــطح ایمن ــی
ب ــدن و رعای ــت ش ــدید ن ــکات بهداش ــتی ،ق ــدم مثبت ــی در پیش ــگیری از
ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا داش ــته باش ــیم.
رئیـــس هیـــات مدیـــره انجمـــن پروبیوتیـــک ایـــران اظهـــار کـــرد:
محصـــوالت ایـــن شـــرکت بـــه مرحلـــهی تجـــاری ســـازی رســـیده و در
پروبیوتیکهـــای غذایـــی و مکملهـــای دامـــی محصـــوالت ایـــن شـــرکت
پیش ــرو در ب ــازار اس ــت .چالشه ــای زی ــادی وج ــود داش ــته اس ــت .بح ــث
تولی ــد ه ــر روزش ی ــک چال ــش و ح ــل ک ــردن ی ــک معم ــا اس ــت .ول ــی
بـــا صبـــوری و بـــا ایجـــاد زیـــر ســـاختهای درســـت و بـــا تکیـــه بـــه
دان ــش ای ــن ش ــرکت س ــعی ک ــرده اس ــت ی ــک ب ــه ی ــک ای ــن چالشه ــا
را حـــل کنـــد.
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مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه مطرح کرد:

لــزوم تخصیــص ارز بــرای بــه روزرســانی
ـینآالت
ـردن ماشـ
ـن کـ
ـی و جایگزیـ
ـش فنـ
دانـ
ـان
ـت آرد و نـ
ـرفته در صنعـ
پیشـ
مهنـــدس محمـــد عصـــار زادهگان گفـــت :بـــرای جلوگیـــری از عقـــب ماندگـــی صنعـــت آرد و نـــان کشـــور
از کشـــورهای پیشـــرو در ســـالهای آینـــده ،میبایســـت امکانـــات تخصیـــص ارز جهـــت ورود ماشـــین آالت
جایگزینـــی ،ارتقـــاء دانـــش فنـــی و بـــه روز بـــودن از نظـــر تکنولـــوژی انجـــام پذیـــرد.
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بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا،
محمـــد عصـــارزادهگان در خصـــوص ارزیابـــی
وضعیـــت کنونـــی صنعـــت آرد و ارائـــه
راهکارهای ــی ک ــه باع ــث رون ــق ای ــن صنع ــت
میشـــود بـــه خبرنـــگار مـــا گفـــت :بـــا
توجـــه بـــه شـــرایط کنونـــی کشـــور و
مشـــکالت ناشـــی از تحریـــم در طـــی ایـــن
چنـــد ســـال و همچنیـــن عـــدم امـــکان
دسترس ــی ب ــه تکنول ــوژی روز ،ش ــرایط ای ــن
صنعـــت نســـبتا خـــوب ارزیابـــی میشـــود
ول ــی ن ــه ب ــه آن معن ــی ک ــه نم ــره  ۲۰ب ــه
آن بدهی ــم ،چ ــرا ک ــه تکنول ــوژی در صنع ــت
آرد و نـــان و ســـایر صنایـــع در جهـــان بـــا
ســـرعت زیـــاد رو بـــه جلـــو اســـت.
مدیرعام ــل گ ــروه تولی ــدی آرد جرع ــه ادام ــه
داد :البتـــه بـــا توجـــه بـــه جهـــش و رشـــد
قبلـــی کـــه در ایـــن صنعـــت بـــه لطـــف
رقابـــت شـــرکتهای فعـــال ایـــن حـــوزه
شـــاهد بودیـــم بـــه نحـــوی کـــه همـــکاران
س ــعی ب ــر آن داش ــتند ت ــا در بهین ــه نم ــودن
صنعـــت آرد و نـــان و ارائـــه محصـــوالت بـــا
کیفیـــت گـــوی ســـبقت را از یکدیگـــر
بگیرنـــد ،جایـــگاه خوبـــی بـــرای صنعـــت آرد
و نـــان در کشـــور ایجـــاد شـــده اســـت ولـــی
بـــه طبـــع در ادامـــه میبایســـتی همچنـــان
کوشـــا باشـــیم.
عصـــارزادهگان افـــزود :اکنـــون نیـــز بـــرای
آینـــده ایـــن صنعـــت بایـــد امکانـــات
تخصیـــص ارز جهـــت ورود ماشـــین آالت
جایگزینـــی ،ارتقـــاء دانـــش فنـــی و بـــه روز

بـــودن از نظـــر تکنولـــوژی انجـــام پذیـــرد
و از طرفـــی مســـلماً وقتـــی بـــا دانـــش
و تکنولـــوژی روز مجهـــز شـــدیم ،بـــرای
تولیـــد ،مـــواد اولیـــه اســـتاندارد مـــورد نیـــاز
اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه یارانـــهای بـــودن
قس ــمت اعظ ــم مص ــرف ،تولی ــد مرب ــوط ب ــه
دولتمـــردان در ایـــن بخـــش میباشـــد.
ایــن کارآفریــن برجســته ادامــه داد :از ســوی
دیگـــر کارشناســـان مربوطـــه بایـــد اطـــاع
کافـــی و تجربـــه در بخـــش فـــوق را چـــه از
نظرکمـــی و چـــه کیفـــی داشـــته باشـــند و
بـــه درســـتی آمـــار دقیـــق از تولیـــد گنـــدم
و کیفیـــت آن را در هـــر اســـتانی در اختیـــار
داشـــته باشـــند و بـــرآورد نیـــاز کل کشـــور
و محاس ــبه و درص ــد اخت ــاط ب ــرای تولی ــد
آرد مرغـــوب و نیـــاز هـــر اســـتان کـــه مـــی
توانـــد نقـــش بســـزایی جهـــت جلوگیـــری از
ضایع ــات ن ــان داش ــته باش ــد آگاه ــی کام ــل
داشـــته باشـــند.
عصـــارزادهگان افـــزود :ایـــن موضـــوع بـــه
افـــرادی متخصـــص ،متعهـــد و دلســـوزنیاز
دارد تـــا نســـبت بـــه جمـــع آوری آمـــار و
برنامـــه ریـــزی آن اقـــدام نماینـــد و بتواننـــد
آرد مطلـــوب جهـــت مصـــرف داخـــل
کـــه نقـــش مهمـــی در ســـامتی مـــردم و
جلوگیـــری از هزینـــه دارویـــی و ضایعـــات را
در بـــر دارد ،ارائـــه کننـــد.
ایـــن پیشکســـوت و فعـــال صنعـــت آرد
کشـــور ادامـــه داد :وقتـــی آرد تولیـــدی
بای ــد ب ــا اس ــتاندارد جهان ــی و نی ــاز مص ــرف

کننـــدگان بـــرون مـــرزی مطابقـــت داشـــته
باشـــد در داخـــل حفـــظ شـــعار آرد ســـالم،
نـــان ســـالم در ســـفره هـــر ایرانـــی تحقـــق
میپذیـــرد و میتـــوان گفـــت بـــا صـــادرات
محص ــول نق ــش بس ــزایی در اقتص ــاد کش ــور
اتفـــاق میپذیـــرد.
مدیرعامـــل گـــروه صنایـــع غذایـــی جرعـــه
افـــزود :شایســـته اســـت ضمـــن اســـتفاده از
بیانــات پیشکســوت آرد و نــان کشــور جنــاب
آقـــای ابوالفضـــل احمـــد خانلـــو در مـــورد
تولیـــد و وظیفـــه خطیـــری کـــه بعهـــده مـــا
اس ــت اهتم ــام ورزی ــده و زحم ــات زی ــادی را
در طـــول زندگـــی خـــود بـــرای زنـــده نگـــه
داشـــتن ایـــن صنعـــت و معرفـــی صاحبـــان
صنای ــع در جامع ــه اقتص ــادی و اجتماع ــی را
متحم ــل گردی ــده همــهی صاحب ــان صنع ــت
آرد ضمـــن قدردانـــی از ایشـــان پیـــرو
رهنمودهای ــی ک ــه جه ــت س ــامتی جامع ــه
در ارائـــه تولیـــد آرد مرغـــوب نمودهانـــد،
باشـــیم.
محمــد عصــارزادهگان در پایــان گفــت :البتــه
الزم بـــه ذکـــر اســـت همـــکاران عزیزمـــان
هـــم بایـــد نســـبت بـــه داشـــتن دانـــش روز
و مس ــئولین فن ــی ب ــا تجرب ــه و دق ــت عم ــل
ب ــاال در ارائ ــه محص ــول ب ــا اس ــتاندارد مل ــی و
جهان ــی اهتم ــام ورزن ــد .در خاتم ــه س ــامتی
هم ــه هم ــکاران را هم ــراه ب ــا دعاه ــای م ــردم
عزیزکش ــورمان در س ــر س ــفره مص ــرف ن ــان
از خداونـــد متعـــال خواهانـــم.
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انتخاب شخصیت صنعت غذای سال 1400

همانطور که خوانندگان عزیز و محترم ماهنامه صنعت غذا استحضار دارند آقایان غالمعلی سلیمانی بنیانگذار گروه صنایع غذایی
کاله ،مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زر ،فردین عالیزاد بنیانگذار گروه صنعتی عالیفرد )سن ایچ( ،احمد فتح اللهی رئیس
هیئت مدیره سبزی ایران ،احمد صادقیان مدیرعامل شرکت تک ماکارون ،مهدی کریمی تفرشی مدیر عامل مجتمع صنایع غذایی
گلها ،علی شــریعتی مقدم مدیر عالی گروه بین الملل نوین زعفران ،بزرگمهر دادگر مدیر عامل شرکت دوشه آمل ،صمد رسولوی
بنیس مدیر عامل شــرکت درنا ،عبداهلل قدوسی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه( و حسین مصطفی زاده مدیر هلدینگ
بیژن به ترتیب به عنوان شخصیت صنعت غذای سال های  89تا  99برگزیده شــدند .امسال هم این ماهنامه قصد دارد باز هم از
نظرات شما بزرگواران بهره جوید و شخصیت برتر صنایع غذایی در سال  1400را معرفی نماید .لذا از شما در خواست می شود تا
فرم زیر را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال نمایید.
آخرین مهلت ارسال  10 :اسفند  - 1400شماره واتساپ 09357983310
رتبه

نام و نام خانوادگی برگزیده

سمت

دلیل انتخاب

تبصره :1جدول فوق شامل سه انتخاب می باشد که انتخاب اول  10امتیاز ،انتخاب دوم  7امتیاز و انتخاب سوم  5امتیاز محاسبه
خواهد شد.بنابراین در انتخاب های خود دقت الزم را مبذول فرمایید.
تبصره  :2به فرم هایی که پس از تاریخ  10اسفند  1400ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نام و نام خانوادگی پرکننده فرم:
میزان تحصیالت:
شغل:
								
شماره تماس:

برخی کارآفرینان صنایع غذایی کشور

امضاء:

به ترتیب حروف الفبا
«آثاریــان» صنایع غذایی مانا « -آگاهی» تهران همبرگر (مام) « -ابراهیمی» صباح « -احتشــام» تروند زعفران « -احمدخانلو»
صنعت آرد « -اروئی» فرآورده های گوشــتی اروئی « -بابایی» ســه نان « -برهانی» تکدانه « -بیوک» داداش برادر« -پایداری»
میهن « -پاینده آزاد» پاکدام پارس « -پیروز حمیدی» کامبیز « -توکلی شانجانی» آی سودا « -ثابت پی» نامی نو « -جهانگیری»
پارس اســتا « -خانمحمدی» نان ســحر « -راهب» ایران گالب « -ژائله» شیرین عسل « -ســالک نجات» آناتا « -سحرخیز»
سحرخیز « -سرمد» افرا « -شانجانی» فرمند « -شکروی» فرآورده های غذایی شکلی « -ضیائیان» صنایع آرد ورامین« -طیبی»
شهد ایران « -عبداهلل» روژین تاک « -عبدالهی» ســمیه « -عصارزاده گان» آرد جرعه « -فخار» پدر خوب « -فروتن» بنیانگذار
بهروز « -فهندژ» یک و یک « -فیصل» شاهســوند « -قازاریان» فرآورده های گوشــتی رباط کریم « -قدس» کدبانو (دلپذیر) -
«قنبریانس» آندره « -کامرانی» بهفام « -کاوسی» ترخینه « -کریمی» ماسترفوده (بایودنت) « -گرامی» گلستان « -مصطفوی»
زعفران مصطفوی « -مصطفی زاده خوئی» بیژن « -معصومی» تالونگ « -میرسلیمی» فرآورده های روغنی ایران« -میکائیلیان»
میکائیلیان « -ناصری» حلوای عقاب « -نصیری» رامک « -نوربخش» دامداران « -هوشنگ نژاد» مینو « -یزدجردی» آرد تابان
 «یزدی» خوشگوار « -یغمایی» چی توز « -نوری نسب» سمیرا و ...لیدرهای دیگری نیز در عرصه صنایع غذایی کشور فعال هستند که در صورتی که نام آن ها از قلم افتاده است و خوانندگان محترم
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آشنایی دارند ،می توانند آن اشخاص را به عنوان شخصیت سال انتخاب نمایند.
صنعت غذا
ماهنامه
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شخصیت صنعتغـذای
ســـال 99
همان طور که خوانندگان محترم ماهنامه صنعت
غذا مستحضر هستند امسال نیز مانند سال
گذشته شخصیت صنعت غذا انتخاب گردید.
این شخصیت نمونه حسین مصطفیزاده،
مدیر هلدینگ بیژن می باشد.
نظرات تنی چند از اهالی صنعت غذا درباره
ایشان را میخوانیم:
عبداهلل قدوسی
مدیرعامل شرکت پگاه
شخصیت صنعت غذای
سال 98

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

دکتر شهریار دبیریان ،عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت پگاه کرمان:
شرکت بیژن از قدیمی های صنایع غذایی کشور است که از سال  1347تاسیس شده و در صنعت کنسرو فعالیت مناسبی داشته است  ،جناب مهندس
مصطفی زاده از زمانی که مدیریت این شرکت را برعهده گرفتند با تالش بسیار خوبی که در این شرکت داشتند با تاکید بر ثبات کیفیت در محصوالت و
با ایجاد نوآوری محصوالت جدیدی به بازار ارائه دادند که باعث آرامش خاطر مصرف کنندگان شــده است .ایشان سالهای  96،97،98به عنوان کارآفرین
نمونه کشور بودند که این نشان از فعالیت خوب ایشــان در حوزه صنعت غذا دارد  ،اینجانب به نوبه خود انتخاب ایشان بعنوان شخصیت سال صنعت غذا
را تبریک عرض می کنم.
مهندس بهنام ابراهیمی،رئیس هیئت هلدینگ گروه صنعتی و بازرگانی صدف و تولید کننده نوشیدنی های BOSS
عرض تبریک و دست مریزاد به مجموعه پر تالش بیژن و جناب مهندس مصطفی زاده دارم به خاطر موفقیت هایشان  ،لوگوی بسیار زیبای این شرکت من
را یاد کلکسیون مشهور بیژن پاکزاد می اندازد که عالقمندی بسیاری به ایشان داشتم  ،به همین دلیل عالقه خاصی هم به سس و چاشنی های شرکت
بیژن دارم و به قدری از طعم این سس ها لذت می برم که در آینده ای نه چندان دور کارخانه تولید سس ایجاد خواهم کرد
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اخبـارشرکتـــهـای

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

بازگشت قانونی و رفع تصرف زمینهای
کشت و صنعت پگاه

با پیگیریهای مستمر  ۷ساله ،پرونده حقوقی اراضی کشت و
صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران به نفع شرکت پگاه مختومه
شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،به نقل از شرکت صنایع شیر
ایران (پگاه) ،روزبه کوشکی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت
صنایع شیر ایران (پگاه) با اعالم این خبر گفت :شش دهم هکتار از
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶هزار و۴۰۰مترمربع واقع
در مالسرا شهرستان شفت در استان گیالن که سالها درگیر یک
پرونده حقوقی شده بود با پیگیری قانونی و پس از هفت سال به
این شرکت بازگردانده شد.
او ضمن اشاره به اقدامات موثر حقوقی و امالک صنایع شیر ایران در این پرونده افزود :این اراضی در مجموع  ۵۰هکتار بود و در سال  ۸۸خریداری اما بخشی از زمین از سال
 ۱۳۹۴درگیر پرونده حقوقی تصرف غیرقانونی بود که خوشبختانه هم اکنون به صورت قانونی به پگاه برگردانده شد.
کوشکی تصریح کرد :ارزش این اراضی حدودا  ۳۰۰میلیارد ریال برآورد میشود.
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تصویب افزایش سرمایه جذاب ۱۵۰
درصدی شرکت صنعتی زر ماکارون از
محل سود انباشته

جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــرکت صنعتــی
زر مــاکارون ،مــورخ  ۱۴۰۰.۰۷.۰۳ســاعت  ۱۰در محــل
ســالن اجتماعــات کارخانــه و بــا حضــور بیــش از ۹۰
درصــد ســهامداران و ناظــر محتــرم ســازمان بــورس
اوراق بهــادار برگــزار گردیــد.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا ،بــه نقــل از
بــورس ۲۴؛ افزایــش ســرمایه شــرکت بــه میــزان
 ۴.۸۰۰میلیــارد ریــال (معــادل  ۱۵۰درصــد) مــی باشــد
و ســرمایه ثبتــی شــرکت از  ۳.۲۰۰میلیــارد ریــال بــه
 ۸.۰۰۰میلیــارد ریــال افزایــش مــی یابــد.
هــدف از انجــام افزایــش ســرمایه خریــد ماشــین آالت
خــط رشــته ای و افزایــش ظرفیــت ایــن خطــوط بــه
میــزان حــدود  ۴۳.۰۰۰تــن و خطــوط الزانیــا بــه
میــزان حــدود  ۱۱.۰۰۰تــن در ســال مــی باشــد.
گفتنــی اســت ،بــا ایــن افزایــش ســرمایه ،ظرفیــت
تولیــدی کارخانــه بــا  ۲۱درصــد افزایــش از حــدود
 ۲۵۷.۰۰۰تــن بــه  ۳۱۰.۰۰۰تــن خواهــد رســید.
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حضور گروه تولیدی ب.آ در نخستین نمایشگاه
مجازی ایران و عمان

در راس ــتای توس ــعه رواب ــط تج ــاری ب ــا کش ــورهای همس ــایه
اتـــاق مشـــترک بازرگانـــی ایـــران و عمـــان و اتـــاق بازرگانـــی
عم ــان نخس ــتین نمایش ــگاه مج ــازی ای ــران و عم ــان را برگ ــزار
کـــرد .
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا ،گـــروه تولیـــدی
ب.آ نیـــز جهـــت آشـــنایی بیشـــتر تجـــار بیـــن المللـــی بـــا
تولی ــدات خ ــود در ای ــن روی ــداد نمایش ــگاهی حض ــور یافت ــه و
محصـــوالت خـــود را بـــه صـــورت مجـــازی ارائـــه نمـــود .
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شرکت نستله از برنامههای خود در راستای
توسعه کشاورزی احیاکننده رونمایی کرد

شرکت نستله از برنامه پنجساله خود در راستای دستیابی به اهداف توسعه
پایدار ۲۰۳۰خبر داد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،در آستانه کنفرانس جهانی سیستم غذایی
سازمان ملل متحد ،بزرگترین شرکت مواد غذایی و آشامیدنی دنیا از سرمایهگذاری
مبلغی معادل  ۲/۱میلیارد فرانک سوییس برای احیای شیوههای کشاورزی پایدار
در سراسر زنجیره تامین خود خبر داد .شرکت نستله طی این اقدام ،بهعنوان بخشی
از تعهدات این شرکت همراستا با اهداف توسعه پایدار  ۲۰۳۰و بهویژه مهار تغییرات
اقلیمی ،بر آن است با همکاری شبکه وسیع تامینکنندگان و شرکای تجاری خود
فرآیند گذار به صنایع کشاورزی احیاکننده را تسریع بخشد.
مدیرعامل نستله سوییس ،مارک ا ِشنایدر ،در پی انتشار این بیانیه سراسری با
اشاره بر اهمیت ترویج شیوههای پایدار مدیریت صنایع کشاورزی در سالمت
و پایایی منابع زیستمحیطی و سیستمهای غذایی اظهار داشت« :باتوجهبه
خطرات شیوههای کشاورزی سنتی برای منابع و تغییرات اقلیمی کره زمین ،از

دیرباز بهرهگیری از شیوههای کشاورزی احیاکننده را در دستور
کار خود قرار دادهایم .بر همین اساس ،طی یک برنامه منسجم
پنجساله بر آن هستیم با کاهش و رفع چالشهای موجود ،شبکه
تامین مجموعه را به اقتباس شیوههای کشاورزی احیاکننده ترغیب
کنیم».
به گفته علیرضا سرابچی ،مدیرکل ارتباطات نستله ،از طریق
استفاده موثر از فناوریهای نوآورانه ،شرکت نستله ایران توانسته
است با استخراج آب از شیر تازه در فرآیند فرآوری شیر خشک
اطفال و بازگشت دوباره آن به چرخه تولید ،تا  ۵۰درصد میزان
آب مصرفی خطوط تولید این دسته از محصوالت خود را کاهش
دهد .این در حالی است که بهکارگیری سیستم آبیاری قطرهای
در باغهای میوه تامینکننده نستله تاکنون منجر به صرفهجویی
 ۸۰درصدی مصرف آب در مناطق شمال غربی کشور شده است.
علیرضا سرابچی با تاکید بر اقدامات این مجموعه در راستای
حفظ سالمت خاک بیان داشت« :مدیریت تنوع کشت و کشت فصلی ،استفاده
از کودهای زیستی ،حفاظت از  ۸۰درصد کرمهای خاکی ،حذف بهکارگیری
علفکشها ،و گردهافشانی مؤثر ،از جمله اقدامات نستله ایران است که باعث حفظ
و افزایش موثر سالمت خاک میشود».
عالوه بر این ،نستله ایران موفق شده است از طریق همکاری با شرکای تجاری خود
در مزارع شیری کشور با بهکارگیری شیوههای پایدار مدیریت پسماند دامی ،میزان
انتشار گازها گلخانهای در این مزارع را تا  ۴۰درصد کاهش دهد.
از دیگر اقدامات کلیدی این شرکت در راستای ترویج و توسعه کشاورزی احیاکننده
در کشور میتوان به برگزاری کارگاههای آموزشی متنوع بهمنظور افزایش آگاهی و
انتقال دانش بهروز به کشاورزان و دامداران در حوزههای مختلف از جمله روشهای
نوین  ،CIPمدیریت کود ،انتشار گازهای گلخانهای و فناوری انرژیهای تجدیدپذیر
در مزارع اشاره کرد.

بازدید معاون اول رییس جمهور از شرکت شیر
پاستوریزه پگاه تهران
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محمد مخبر با حضور در شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران از بخشهای مختلف
این مجتمع بزرگ لبنی بازدید کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس
جمهوری ،محمد مخبر در این بازدید که با همراهی سیدرضا فاطمی امین
وزیر صنعت ،معدن و تجارت انجام شد ،با توضیحات جعفر میر ،مدیرعامل
این کارخانه پیرامون روند کاری بخش های مختلف این مجموعه ،در جریان
مشکالت صنایع لبنی و دغدغه های تولیدکنندگان این صنعت قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهور در این بازدید با اشاره به اهمیت موضوع سالمت مردم
برای دولت سیزدهم ،بر ضرورت ثبات قیمت لبنیات در کشور تأکید کرد.
مخبر با اشاره به تأثیر محصوالت لبنی بر سالمت مردم و ضرورت افزایش سرانه
مصرف شیر و سایر محصوالت لبنیاتی در کشور ،اظهار داشت :باید با همکاری
و هماهنگی دولت با بخش خصوصی و کشاورزان و دامداران بازار این صنعت در
کشور را رونق و ثبات بخشید.
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امضا تفاهم نامه بین گروه صنعتی و پژوهشی
زر و انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع
غذایی کشور

گ ــروه صنعت ــی و پژوهش ــی زر و انس ــتیتو تحقیق ــات تغذیــهای
و صنای ــع غذای ــی کش ــور تفاه ــم نام ــه هم ــکاری امض ــا کردن ــد.
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا ،بـــه نقـــل از روابـــط
م نامـــه همـــکاری مشـــترک
عمومـــی زر ،جلســـه امضـــای تفاهـــ 
بی ــن گ ــروه صنعت ــی و پژوهش ــی زر و انس ــتیتو تحقیق ــات تغذی ــه
ای و صنایـــع غذایـــی کشـــور بـــا حضـــور دکتـــر مرتضویـــان
رئیـــس انســـتیتو تحقیقـــات تغذیـــهای و صنایـــع غذایـــی کشـــور
چهارشـــنبه  ۲۴شـــهریور برگـــزار شـــد.
ایـــن تفاهـــم نامـــه بـــه منظـــور توســـعه روابـــط صنعـــت بـــا
دانشـــگاه و بـــه منظـــور گســـترش همکاریهـــای مشـــترک
آموزشـــی ،پژوهشـــی ،مشـــاوره ای  ،تولیـــدی و اقتصـــادی بـــرای مـــدت ۵
ســـال منعقـــد گردیـــد.
دکتــر مرتضویــان رئیــس انســتیتو تحقیقــات تغذی ـهای و صنایــع غذایــی
کشـــور همـــکاری مشـــترک در انجـــام طـــرح هـــای پژوهشـــی و آمـــوزش
همگان ــی ،هم ــکاری ب ــا ش ــرکت در برگ ــزاری کنگ ــره ه ــا و همای ــش ه ــا،
اج ــرای تحقیق ــات کارآزمای ــی بالین ــی ،اس ــتقرار در مرک ــز رش ــد انس ــتیتو
در راس ــتای کم ــک ب ــه توس ــعه تولی ــد محص ــوالت غذای ــی دان ــش بنی ــان
و س ــامت مح ــور و هم ــکاری در توس ــعه فن ــاوری ه ــای صنای ــع غذای ــی را
از تعه ــدات انس ــتیتو در ای ــن تفاه ــم نام ــه ذک ــر ک ــرد.

دکت ــر امین ــی قائ ــم مق ــام و عض ــو هی ــات مدی ــره گ ــروه زر ب ــا اش ــاره ب ــه
اینک ــه توس ــعه پای ــدار صنع ــت غ ــذا یک ــی از اه ــداف ای ــن گ ــروه تولی ــدی
اس ــت ،خاطرنش ــان ک ــرد :تفاه ــم نام ــه ب ــا انس ــتیتو تحقیق ــات تغذی ــه ای و
صنایــع غذایــی کشــور نیــز در همیــن راســتا بــوده و امیــد مــی رود بتــوان
ب ــا اس ــتفاده از ظرفی ــت ه ــای مش ــترکی ک ــه در ه ــر ۲ط ــرف وج ــود دارد
ب ــه ای ــن ه ــدف دس ــت پی ــدا ک ــرد.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد ایفـــای مســـئولیت اجتماعـــی همـــواره یکـــی از
دغدغ ــه ه ــای اصل ــی گ ــروه زر ب ــوده اس ــت ،و ای ــن تفاه ــم نام ــه نی ــز در
همی ــن راس ــتا منعق ــد ش ــده اس ــت.

تجلیل گروه تولیدی ب.آ از مدال آوران و
ورزشکاران المپیک و پارا المپیک توکیو ۲۰۲۰
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در مراسـمی با حضور عباس حاجی زاده مدیر کل ورزش و جوانان
فـارس  ،جمعی از مسـئولین ورزش اسـتان و جمال رازقـی جهرمی
مدیرعامل گروه تولیـدی ب.آ در محل کارخانـه ب.آ از مدال آوران و
ورزشـکاران المپیک و پاراالمپیک توکیـو  ۲۰۲۰تقدیر به عمل آمد .
به گـزارش کارآفرینـی و صنعت غذا ،در این مراسـم جمـال رازقی
ضمن اشـاره به ارتباط متقابـل صنعت و ورزش اظهار داشـت  :توجه
ویـژه به اقتصـاد ورزش منجر بـه رونق اقتصادی کشـور می شـود و
بـرای هر دو بخش سـودمند می باشـد .
ایشـان تالش ورزشـکاران در شـرایط کنونـی بـرای افتخارآفرینی
را قابـل تقدیر دانسـتند .
حاجـی زاده مدیـرکل ورزش و جوانـان نیـز بـا تشـکر از مهنـدس
رازقی به دلیل توجه ویژه ایشـان بـه ورزش  ،حمایت از ورزشـکاران
را پیامی بـرای جامعه صنعـت در جهت حمایت از ورزش دانسـتند .
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،در ایـن مراسـم بـا اهـدا لـوح سـپاس
و جوایـزی از خانـم هـا سـاره جوانمـردی و سـمیرا ارم و آقایـان
محمدرضـا و محمدعلـی گرایـی  ،مهـدی اوالد  ،سـیدمهدی
جوانمـردی  ،مجتبـی کمالـی  ،محمـد حسـن زاده تقدیـر شـد.
39

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

مهر ماه 1400

شماره  36دوره جدید ()141

افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی گروه
صنعتی و پژوهشی زر

مرکز آموزش بین کارگاهی گروه صنعتی و پژوهشی زر با حضور
مهندس غفاری رئیس سازمان فنی و حرفه ای البرز افتتاح شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،رییس سازمان فنی و حرفه
ای البرز در این مراسم به اهمیت مرکز فنی و حرفهای در پیوند
بین تولید علم و کسب و کار و مهارت اشاره کرد و افزود :تأسیس
مرکز آموزش بین کارگاهی گروه صنعتی و پژوهشی زر یک
اتفاق بسیار مبارک است و سازمان فنی و حرفه ای از بخش های
خصوصی که در مسیر افزایش مهارت گام بردارد با هر چه در
توان دارد حمایت می کند.
دکتر امینی قائم مقام وعضو هیأت مدیره گروه صنعتی و
پژوهشی زر در این مراسم با اشاره به اهمیت پیوند خوردن دانش
ی آنهاست.
و مهارت برای رسیدن به توسعه گفت :هدف این همکاری ایجاد نظام جامع آموزش تخصصی پرسنل و همچنین ارتقای توانمند 
وی با تاکید بر اینکه ایفای مسئولیت اجتماعی همواره یکی از دغدغه های اصلی گروه زر بوده است ،خاطرنشان کرد :در حوزه مسئولیت های اجتماعی اقدامات زیادی
در گروه صورت گرفته و بسیار خرسندیم که با افتتاح مرکز فنی و حرفه ای یک گام دیگر برای اجرای مسئولیت های اجتماعی خود به عنوان یک گروه دانش بنیان
برداشته ایم.

رئیس سازمان ملی استاندارد
کشور :مجموعه گروه صنعتی و
پژوهشی زر مایه فخر کشور است
رییس سازمان ملی استاندارد کشور از اجرایی شدن
تفاهم نامه همکاری برای همسان سازی استاندارد کاال
خبر داد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا،غالمرضا شریعتی
رییس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تقدیر از
مجموعه هلدینگ زر به دلیل کیفیت باالی محصوالت گفت :این مجموعه تولیدی علیرغم کثرت تولید ،در تمامی نمونه برداریهای آنها هیچ عدم انطباق و مردودی
مشاهده نشده و پایه و اساس محصوالت مجموعه بر اساس کیفیت بوده و کیفیت در این مجموعه حرف اول را میزند.و این مجموعه صنعتی نه تنها یکی از بهترین
برندهای کشور بلکه خاورمیانه است.
وی افزود :در حال حاضر گروه صنعتی و پژوهشی زر به بیش از  ۵۰تا  ۶۰کشور جهان محصول خود را صادر می کند و هیچ مشکلی در حوزه استاندارد کاال در سایر
کشورها ندارد.
مدیر عامل گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز از افزایش ایجاد اشتغال با تکمیل طرح های هلدینگ زر در آینده نزدیک خبر داد
امینی افزود :گروه صنعتی و پژوهشی زر با باالترین سطح رشد ،کیفیت و تکنولویی  R&Dتوانسته به استانداردهای جهانی دست پیدا و محصول خود را به کشورهای
اروپایی محصول صادر کند.
وی اظهار داشت :گروه صنعتی و پژوهشی زر توانسته با کمک جوانان ایرانی و استفاده از تکنولوژی و دانش روز دنیا ،زیر ساخت های خوبی را ایجاد کند و بتواند به
استانداردهای روز جهانی برسد.
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از رشد  ۱۵۰درصدی سود پگاه تا رکورد
شکنی صادرات و تولید

آماره ــا نش ــان م ــی ده ــد ش ــرکت صنای ــع ش ــیر ای ــران (پ ــگاه)
روزهـــای خـــوب عملکـــردی خـــود را تجربـــه میکنـــد و بـــه
عن ــوان ی ــک صنع ــت غذای ــی کاری تخصص ــی را ش ــکل میده ــد
و فـــارغ از هـــر گرایشـــی ،ســـامت جامعـــه را دنبـــال میکنـــد.
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا ،بررســـی آمارهـــای
موج ــود نش ــان م ــی ده ــد رش ــد  ۷درص ــدی دریاف ــت ش ــیرخام
و کســـب یـــک رکـــورد ملـــی ،جهـــش مقـــداری  ۱۰درصـــدی در
ف ــروش و رش ــد  ۴۵درص ــدی در ص ــادرات ریال ــی ،رش ــد ف ــروش
و درآمده ــای عملیات ــی ب ــه می ــزان  ۵۳درص ــد در س ــه ماه ــه اول
س ــال  ۱۴۰۰وتولی ــد و ف ــروش س ــالیانه ح ــدود  ۹۰۰ه ــزار ت ــن و
پی ــش بین ــی ب ــرای س ــال  ۱۴۰۰در ح ــدود  ۱میلی ــون ت ــن تنه ــا
بخ ــش ی از عملک ــرد ش ــرکت صنای ــع ش ــیر ای ــران (پ ــگاه) اس ــت.

مدیرعامل شرکت شهدینه سازان شفابخش
خبر داد :فرموله کردن عصاره بره موم برای
تقویت سیستم ایمنی بدن بر پایه آب

Food Industry Magazine

گروهی از محققان شرکت دانش بنیان شهدینه سازان شفابخش
مستقر در پارک دانشگاه تهران عصاره بره موم را بر پایه آب با کاربرد
درمان بیمار یهای تنفسی و تقویت سیستم ایمنی بدن به بازار
سالمت کشور معرفی کردند.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،عصاره بره موم یکی از
فرآوردههای زنبور عسل است که با هدف ضدعفونی کردن کندو این
فرآورده را تولید میکند و در واقع یک آنتی بیوتیک طبیعی است که
در کندو وجود دارد.
محققان شرکت دانش بنیان شهدینه سازان شفابخش با بهره گیری
از همین ویژگی ،بره موم را به صورت عصار های با پایه آب بدون
استفاده از حاللهای شیمیایی و الکل فرموله و فرآوری کرده و مجوزهای مربوط
به آن را دریافت و وارد بازار کردند.
بَرهموم مادهای شبیه موم و از تولیدات زنبور عسل است ،حالت آن خمیری
شکل و چسبناک با بوی مطبوع که رنگ آن از سبز تا قهوهای تیره متغیر است.
رنگ و عطر بره موم در مناطق مختلف متفاوت بوده و خصوصیات آن بستگی به
نوع گیاهان موجود در هر منطقه دارد .بره موم ،در هوای سرد ،ترد و شکننده و
در هوای گرم ،نرم و چسبناک میشود.
دکتر شهرام دادگستر ،مدیرعامل شرکت دانش بنیان شهدینه سازان
شفابخش گفت :بره موم ،عسل و ژل رویال از محصوالت جانبی زنبور عسل
است که ما بره موم را به صورت عصاره درآوردیم.
وی با بیان اینکه این محصول را با استفاده از آب به حاللیت رساندیم ،اظهار
کرد :بیشترین مورد استفاده از این ماده برای تقویت سیستم ایمنی بدن است و

محتویات این محلول قادر به از بین بردن ویروسها و باکتریها است.
دادگستر با بیان اینکه این محلول برای انواع بیماریها قابل استفاده است،
خاطر نشان کرد :این محصول در سطح سالمتکد ههای دانشگا ههای علوم
پزشکی تهران و ایران در شهر تهران استفاده میشود ،ضمن آنکه از سوی برخی
از بیمارستانها نیز تجویز شده است.
وی با بیان اینکه بره موم به عنوان مادهای برای تقویت سیستم ایمنی بدن
شناخته می شود ،خاطر نشان کرد :بره موم به دلیل فالنوئیدها و ماده موثره ای
که دارد ،برای تقویت سیستم ایمنی کاربرد دارد.
مجری طرح با تاکید بر اینکه این عصاره قابل استفاده برای کودکان باالی دو
سال است ،یادآور شد :از این ماده میتوان برای بیماریهای تنفسی ،سرفههای
خشک و مزمن ،سینوزیت و گرفتگی بینی ،بیماریهای گوارشی و پیشگیری
از بیماری استفاده کرد.
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همزمان با جشن  ۶۰سالگی برند فرخنده و نمایشگاه شیرینی و شکالت:

بیسکویت فرخنده اولین بیسکویت بدون
قند واقعی در ایران را رونمایی کرد
بیسکویت فرخنده  ۶۰ساله شد .این برند خوشنام
ایرانی در صنعت بیسکویت ،همزمان با بیستمین
نمایشگاه شیرینی و شکالت از  ۵محصول جدید
خود رونمایی کرد .بیسکویت فرخنده مفتخر است
که در  ۶۰سالگی خود اولین بیسکویت بدون قند
واقعی را تولید و روانه بازار کرد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،در این نشست که
در روز دوم مهرماه  ،۱۴۰۰در سالن اصفهان نمایشگاه
بینالمللی تهران و در طی روز سوم نمایشگاه شیرینی
و شکالت تهران ،با حضور فعاالن رسانه برگزار شد،
یوسف قاضی عسگر ،مدیرعامل گروه صنایع غذایی
فرخنده با اشاره به تاریخچهی این برند از روزهای
پرفراز و نشیب آن در حیات  ۶۰سالهی خود گفت و
ادامه داد« :کسی تصور نمیکرد در سال  ۱۳۴۰یعنی
 ۶۰سال قبل ،با استقرار یک دستگاه تولید بیسکویت
در خیابان مسجد سید اصفهان توسط عبداهلل واعظ
شوشتری ،برندی بنیانگذاری شود که سالها بعد به
یک بازیگر بزرگ در صنعت بیسکویت کشور تبدیل
شود و امروز به سراسر دنیا صادرات داشته باشد .در
سال  ۱۳۷۳با صادر کردن اولین کانتینر بیسکویت
فرخنده به کشورهای آسیای میانه ،روند جهانی شدن
فرخنده آغاز شد .دستاورد این عرصه ،اینک ،صادرات
محصوالت به  ۳۵کشور در  ۵قاره و کسب عناوین
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«برترین صادر کننده» و «صادر کنندهی نمونه
استانی» برای  ۱۳سال متوالی است».
وی در زمینهی توسعهی این برند در سالهای اخیر
افزود« :در فاصله سالهای  ۱۳۹۰تا سال ۱۴۰۰
تکمیل زنجیرههای ارزش و رسیدن به اوج بلوغ و
تکامل در همه فرایندهای برند فرخنده (از جمله
توسعه بازار) تحقق یافت و پس از استقرار تیم جدید
مدیریت و نسل جدید مدیران و سهامداران و از سال
 ۱۳۹۶تا سال  ،۱۴۰۰روند تغییرات مدرنسازی این
برند شدت گرفت تا اینکه در سال  ۱۴۰۰ریبرندینگ
فرخنده ،و باز بهینه سازی هویت بصری برند در
گستره وسیعی آغاز شد و شهروندان در مکانهای
عمومی شهرها ،چهره تازهای از فرخنده را مالحظه
کردند .عرضهی محصوالت جدید ،بازطراحی سایت
اینترنتی ،دسترسی ساده به اطالعات محصوالت
و شبکهی فروش ،بازطراحی بستههای محصول
و ایجاد تنوع در ابعاد بستهها و سهولت استفاده و
قابلیت بیشتر نگهدارندگی محصول در بسته ،برخی
از این دگرگونیها بود که این تحوالت امروز و در طی
نمایشگاه شیرینی و شکالت امسال ،با رونمایی از ۵
محصول جدید از جمله اولین بیسکویت بدون قند
ایران با استاندارد جهانی ،ادامه یافته است».
در ادامهی این نشست خبری ،محمد علوی ،مدیر

بازاریابی بیسکویت فرخنده در مورد پروژهی
ریبرندینگ و تغییرات نوین این برند برای آینده
گفت« :در مجموعه صنایع غذایی فرخنده
خوشبختانهپتانسیلهایتغییر،دگردیسی،همسویی
و همجوشی با الزامات ادوار مختلف ،همیشه وجود
داشته و بصیرت سازمانی مدیران مجموعه نیز بر
این ایده استوار بوده است .این تغییرات پی در پی
را میتوان در این زمینههایی چون پذیرش تغییر در
مناسبات و ارتباطات با مشتری و مخاطب و جامعه
و در نهایت پذیرش نیاز به تغییر در ظاهر ،المانها،
نشانهها ،لوگو ،هویت بصری ،فاکتورهای زیبایی
شناسانه ،به تبع تحوالت بین نسلی و مولفههای موثر
در سبک زندگی و تفکر عمومی جامعه دید».
علوی دربارهی چالشهای ریبرندینگ فرخنده در
دو سال گذشته افزود« :برند فرخنده در این چالش
باید بین ارثیه سنتی خود که باقی مانده از شش
دهه گذشته بوده و به آن وجههی یک برند اصیل و
دارای ریشه را میداد و هویت مدرن و جدیدی که
قرار است خلق کند ،تعاملی برقرار میکرد .به این
معنی که باید در یک دگردیسی کامال آگاهانه در
قالب ریبرندینگ عمیق و ماهوی ،برخی از نشانگان
سنتی را نگه میداشت و در عین حال نمادها و
عناصر بصری تازه و متفاوتی به مجموعه نشانگان
بصری ،سمبلیک و زیبایی شناسانهی خود اضافه
میکرد .این پوست اندازی کار سادهای نبود .به این
خاطر باید اذعان کنم که برای ایجاد آشتی بین یک
فرد مسن  ۶۰ساله و جوان پویا و ماجراجوی امروزی،
تقریبا یک کار مطالعاتی دو ساله انجام شد .نتیجه
این فعالیت گسترده ،یک دگرسانی ظریف و آگاهانه
بود که نتیجه آن را در بیلبوردهایی که به صورت
گسترده در خیابانهای شهرها و معابر عمومی نصب
شدند ،مشاهده کردید که مصادف با سال جدید و نو
شدن طبیعت هم بود».
قبل از سوال و پاسخهای خبرنگاران حاضر در
نشست ،دکتر مسیح قاضی عسگر ،مدیر واحد تحقیق
و توسعهی بیسکویت فرخنده ،آخرین سخنران این
نشست خبری بود که در آن به نقش واحد تحقیق
و توسعه در فرخنده اشاره کرد و گفت« :در صنایع
غذایی فرخنده وقتی صحبت از تحقیق و توسعه
میگردد تفاوتهایی با سایر شرکتهای ایرانی وجود
دارد و علت این تمایز این است که در حالی که این
شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بیسکویت
در کشور است  ۴۰درصد محصوالت آن به ۳۵
کشور جهان صادرات میگردد .پس رویکرد تحقیق
و توسعه همواره بایستی به گونهای باشد که ادعاهای
مطرح شده در سطح بینالمللی قابل دفاع و عرضه
باشند .در واقع کیفیت ،استاندارد و تحقیق و توسعه
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در فرخنده ،با نگاه بازارهای بینالمللی و نه بازارهای
داخلی آغاز میشود».
وی در مورد تفکر سالمتمحوری در بیسکویت
فرخنده گفت« :صنایع غذایی فرخنده همواره در
انتخاب مواد اولیه حساسیت ویژه ای داشته است
از جمله می توان به استفاده از روغن بدون ترانس،
استفاده از آرد و روغن با فرمول اختصاصی ،استفاده از
مواد اولیه غیر تراریخته ( )Non-GMOاشاره کرد».
وی در زمینهی محصوالت تازهرونماییشدهی این
برند افزود« :بیسکویت بدون قند فرخنده ،نه تنها در
تاریخ فرخنده ،بلکه در تاریخ صنایع غذایی ایران ،نقطه
عطف مهمی است .چرا که این محصول به معنای
واقعی اولین بیسکویت بدون قند تولید شده در ایران
است .این محصول یکی از مهمترین درخواستهای
مشتریان در سالهای گذشته بود که پس از مطالعات
طوالنی و کارشناسی دقیق ،توسط یک تیم خبره
همزمان با  ۶۰سالگی فرخنده تولید شد .براساس
تعاریف بینالمللی ،محصول بدون قند به محصولی
اطالق میشود که قند کل کمتر از نیم درصد داشته
باشد .با عرضهی بیسکویتی با  ۴دهم درصد میزان
قند توسط فرخنده ،این نخستین بار است که یک
بیسکویت بدون قند با استاندارد جهانی (کمتر از نیم
درصد) در کشور تولید و عرضه میشود».
مدیر واحد تحقیق و توسعهی فرخنده ،دربارهی

بیسکویت بدون قند فرخنده
افزود« :در این محصول
ترکیبی از شیرینکننده های
مصنوعی مورد تایید اداره کل
استاندارد ایران و سازمان غذا و
دارو و همچنین استانداردهای
بینالمللیدرکشورهایآمریکا
و کانادا و اتحادیه اروپا استفاده
شده که این شیرینکنندهها
بدون ضرر هستند و جذب
بدن نمیشوند و حتی
شیرینکنندهی مناسبی برای
دیابتیهاست .این دستاورد،
نتیجه ترکیب ویژه این شیرین
کنندهها و فرآیند خاص تولید
این محصول است که با
تالشهای ویژه واحد تحقیق و توسعه صنایع غذایی
فرخنده به دست آمده و امیدواریم بتوانیم با این تفکر
مدیریتی در آینده نیز مرتباً محصوالت با ارزش ویژه
را برای مصرفکنندگان عرضه کنیم».
در کنار رونمایی از بیسکویت بدون قند فرخنده،
از بیسکویت  ۴شهد و سه غله ساده و کاکائویی،
بیسکویت با طعم میوههای جنگلی فرخنده (بیکا)
و بیسکویت سیب و دارچین فرخنده نیز رونمایی

شد .در بخش پایانی این نشست خبری ،مدیران
بیسکویت فرخنده پاسخگوی سواالت خبرنگاران و
اصحاب رسانه در زمینهی این برند و به طور کل
صنعت بیسکویت ایران بودند و در طی پاسخها به
چالشهای تامین گندم و غلهی واحدهای صنایع
غذایی ،واردات ،صادرات و وارد کردن ارز ناشی از
صادرات به کشور نیز پرداخته شد.

دبیر انجمن علوم و صنایع غذایی در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت:

محمدرضا شافعی نیا از بهرام عین الهی ،وزیر
بهداشت خواهان انتصاب فردی متخصص در امور
استراتژیک به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو
شد.
به گزارش کارآفرینی و صنعت غذا ،دبیر انجمن
علوم و صنایع غذایی گفت :با توجه به استراتژیک
بودن مقوله غذا و دارو و فرآورده های سالمت
محور در جهان امروز ،بی شک در آینده ای نزدیک
با پدیده جدیدی از جنگ ها روبرو هستیم که
هدف آن تغییر در ترکیب و بافت جمعیتی ،با کار
بست برخوردهای بیولوژیک و انتشار و استمرار
اپیدمی ها و پاندمی های ویرانگر (همچون سارس
 ، ۲۰۰۶مرس ۲۰۱۲و کوید  )۲۰۱۹خواهد بود.
محمدرضا شافعی نیا بیان کرد :بدیهی است غذا

(اولویت اول) و دارو و فرآورده های سالمت محور
مهمترین ابزار در این راستا خواهند بود ،که عدم
مدیریت صحیح و به موقع و نظارت نادرست
بر نحوه تولید ،تامین و توزیع آن فاجعه ها و
خسارات جبران ناپذیری را درپی خواهد داشت
همچون اتفاقات اخیر.
وی عنوان کرد :سازمان غذا و دارو به عنوان
مهمترین تشکیالت که متولی مباحث صدرالذکر
می باشد ،باید با توجه به شرایط محیطی و
جهانی حادث و با بازنگری در اهداف ،ساختار
و فرآیندها ,خود را برای این مقوالت آماده سازد.
شافعی به وزیر بهداشت پیشنهاد کرد :همانند
بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در مدیریت
سازمان غذاو دارو از فردی با توان آینده پژوهشی

و نگاه راهبردی استفاده شود .تا به حول و قوه
الهی  FDAایران با مقتضیات بومی شکل گیرد.
وی گفت :بدیهی است استفاده از متخصصان در
امر غذا ،دارو و تجهیزات پژشکی و دیگر فرآورده
های سالمت در رده عملیاتی و اجرایی اجتناب
ناپذیر است.
دبیر انجمن علوم و صنایع غذایی در پایان عنوان
کرد :با توجه به ضروریات و اهداف فوق پیشنهاد
میکنم ،فردی متخصص در امور استراتژیک به
عنوان رئیس سازمان غذا و دارو منصوب شود تا
شاهد پایان و خاتمه مساله بغرنج تعارض منافع
در سازمانی باشیم که نقش موثر و بی بدیلی در
تامین امنیت غذایی و سالمت آحاد جامعه دارد.
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در مدیریت سـازمان غذا و دارو از فـردی با توان
آینـده پژوهشـی و نگاه راهبردی اسـتفاده شـود
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رئیس هیئت مدیره گروه نان سحر:

آزادسازی قیمت گندم ،آرد و نان،
باعث رشد و توسعه صنعت نان خواهد شد

مهــدی خانمحمــدی گفــت :رضایتمنــدی
مصرفکننــدگان بــرای تولیــد کننــدگان نــان
هــای حجیــم از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار
اســت ،بــه همیــن دلیــل بــا ارائــه محصــوالت
بــا کیفیــت بــاال و بســته بنــدی خــوب شــاهد
اســتقبال جامعــه از ایــن محصــوالت هســتیم.
بــه گــزارش کارآفرینــی و صنعــت غــذا ،مهــدی
خانمحمــدی ،رئیــس هیئــت مدیره گــروه صنعتی
نــان ســحر در خصــوص ارزیابــی وضعیــت کنونــی
صنعــت نــان حجیــم در کشــور و پیشــنهاد و ارائه
راهــکار بــرای رونــق بیشــتر و افزایــش تولیــد و
صــادرات بــه خبرنــگار مــا گفــت :ارزیابــی بنــده
از وضعیــت نانهــای حجیــم و نیمــه حجیــم در
کشــور خــوب اســت و رو بــه رشــد اســت.
رئیــس انجمــن نــان هــای صنعتــی اســتان تهــران
ادامــه داد :از زمانــی کــه درگیــر ویــروس کرونــا
شــدهایم طبیعتــا مــردم بــه نــان هــای بســته
بنــدی کــه بــا طــرز بهداشــتی تهیــه شــده اســت
رو آورده انــد .بــا توجــه فرهنــگ ســازی کــه در
ســال هــای اخیــر صــورت گرفتــه اســت آگاهــی
جامعــه در خصــوص ســامت و بهداشــتی تــر

سرکار خانم مهندس دلسوزی

بــودن نــان هــای حجیــم و صنعتــی بیشــتر شــده
اســت واز طرفــی بســته بنــدی خــوب مانــدگاری
بــاال باعــث افزایــش مشــتری پســندی ایــن
محصــوالت شــده اســت .بــرای همیــن مصــرف
کننــدگان بــه ایــن نــوع نــان هــا روی آورده انــد و
امــروزه تولیــد اینگونــه نــان هــا چنــد برابــر شــده
بیشــتر از قبــل اســت.
ایــن کارآفریــن برجســته و فعــال صنعــت نــان
کشــور افــزود :رضایــت مصرفکننــدگان بــرای
تولیــد کننــدگان نــان هــای حجیــم از اهمیــت
ویــژه ای برخــوردار اســت و بــه همیــن دلیــل
ســعی کردیــم رضایــت مصرفکننــدگان را بــا
ارائــه محصــوالت بــا کیفیــت بــاال و بســته بنــدی
خــوب جلــب کنیــم تــا از مصــرف نــان ســالم و
بهداشــتی خیالشــان آســوده باشــد.
رئیــس هیئــت مدیــره گــروه نــان ســحر در
خصــوص انتظــار از دولــت بــرای حمایــت از تولیــد
گفــت :مــا از دولــت چیــز خاصــی نمــی خواهیــم
فقــط مــی خواهیــم یکبــار بــرای همیشــه بــا
اتخــاذ تصمیــم درســت وضعیــت صنعــت نــان را
در کشــور ســاماندهی کنــد و ایــن مهــم فقــط
بــا آزادســازی قیمــت گنــدم ،آرد و نــان صــورت
میپذیــرد.
خانمحمــدی افــزود :دولــت در حــال حاضــر بــه

اقشــار مختلــف از جملــه کشــاورز ،حمــل و نقــل،
آســیابان ،تولیدکننــده نــان و مصرفکننــده نــان
بابــت گنــدم ،آرد و نــان یارانــه مــی پــردازد کــه
بودجــه زیــادی را از دولــت مــی گیرد.ایــن مســئله
باعــث ایجــاد رانــت و فســاد در صنعــت نــان مــی
شــود و پیامــد آن عــدم رشــد ایــن صنعت اســت.
ایــن کارآفریــن نمونــه کشــورادامه داد :چنــد
نرخــی بــودن باعــث مــی شــود صنعــت نان رشــد
نکنــد و مشــخص نمــی شــود چــه قشــری بــه
کشــور کمــک مــی کنــد و درســت کار انجــام مــی
دهــد و چــه کســی از رانــت و فســاد فــروش آرد
سوءاســتفاده مــی کنــد.
رئیــس انجمــن نــان هــای صنعتــی اســتان تهــران
در پایــان گفت:اگــر بخواهیــم صنعــت نــان کشــور
از ســنتی تــا صنعتــی بــا کیفیــت خــوب بــه
دســت مصرفکننــده برســد دولــت بایــد یارانــه
را از تولیدکننــده حــذف و فقــط یارانــه را بــه
مصرفکننــده بدهــد.
اگــر ایــن اتفــاق بیافتــد قطعــا صنعــت نان کشــور
از نــان ســنتی و محلــی تــا نــان حجیــم و نیمــه
حجیــم و صنعتــی رو بــه رشــد خواهــد بــود .
کیفیــت بــاال مــی رود و دور ریــز نــان کمتــر مــی
شــود و رانــت نیــز از بیــن مــی رود.

درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت سرکارعالی و خانواده محترم تسلیت عرض مینماییم .از خداوند بزرگ برای آن مرحوم
طلب آمرزش و شادی روح و برای جنابعالی و خانواده محترم صبر و شکیبایی مسئلت میکنیم.
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا
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رئیس اتاق بازرگانی شیراز:

واحدهای تولیدی راکـد برای راهاندازی
مجدد بـه افـراد توانمند واگذار شـوند

دکترمحسنامینی،
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران شد
محســـن امینـــی ،مدیرعامـــل گـــروه صنعتـــی
و پژوهشـــی زر ســـکاندار ریاســـت کمیســـیون
کشـــاورزی اتـــاق ایـــران شـــد
ب ــه گ ــزارش کارآفرین ــی و صنع ــت غ ــذا ،انتخاب ــات
رییـــس و نایـــب رییـــس کمیســـیون کشـــاورزی و
صنایـــع وابســـته اتـــاق ایـــران بـــه اتمـــام رســـید و
محس ــن امین ــی ب ــا اکثری ــت قاط ــع آراء ب ــه عن ــوان
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق ایــران برگزیــده
ش ــد.

در ای ــن دوره از انتخاب ــات؛ محس ــن امین ــی چه ــره
شـــناخته شـــده صنعـــت غـــذا و کشـــاورزی ایـــران
و مدیرعامـــل گـــروه صنعتـــی و پژوهشـــی زر بـــا
 ۱۴رای ب ــه عن ــوان رئی ــس کمیس ــیون کش ــاورزی
و صنای ــع وابس ــته ات ــاق بازرگانی،صنای ــع ،مع ــادن و
کشـــاورزی ایـــران انتخـــاب شـــد.
پیـــش از ایـــن علـــی شـــریعتی مقـــدم بنیانگـــذار
نویـــن زعفـــران مســـئولیت کمیســـیون کشـــاورزی
اتـــاق ایـــران را بعهـــده داشـــت.
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رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ،صنایـــع ،معـــادن و
کش ــاورزی ف ــارس ،ب ــا اش ــاره ب ــه تاکی ــد رئی ــس
جمهــوری بــر تشــکیل کارگروهــی بــرای پایــش
کارخانجـــات و واحدهـــای تولیـــدی تعطیـــل و
نیم ــه تعطی ــل گف ــت :چنی ــن واحدهای ــی پ ــس
از شناس ــایی ،ب ــرای راهان ــدازی مج ــدد و رس ــیدن
بـــه مرحلـــه اشـــتغالزایی بـــه افـــراد توانمنـــد
متخصـــص و عملیاتـــی ،واگـــذار شـــوند.
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا ،بـــه
نقــل از ایرنــا؛ جمــال رازقــی افــزود :البتــه نبایــد
اینگون ــه تص ــور ش ــود ک ــه ه ــر واح ــد تولی ــدی
و کارخانــهای ک ــه دچ ــار تعطیل ــی ش ــده ام ــکان
راهان ــدازی مج ــدد آن وج ــود دارد و حتم ــا بای ــد
راهان ــدازی ش ــود.
وی ادام ــه داد :بای ــد ب ــرای راهان ــدازی آن دس ــته
از واحدهای ــی ک ــه ب ــرای کار خ ــود ب ــازار دارن ــد
و بنـــا بـــه هـــر دلیـــل تعطیـــل شـــدهاند بـــه
شـــرط داشـــتن بـــازار و اینکـــه بتواننـــد کاالی
تولیـــدی خـــود را بـــه فـــروش برســـانند هـــر
اقدامـــی کـــه میتـــوان انجـــام داد.
او اظهـــار داشـــت :در اســـتان فـــارس تـــا بحـــث
حمایــت از واحدهــای تعطیــل شــده و راهانــدازی

مجـــدد آنهـــا بـــه میـــان میآیـــد نـــام چنـــد
واحـــد تولیـــدی و کارخانـــه مطـــرح میشـــود
کـــه در اصطـــاح میتـــوان گفـــت کـــه ایـــن
واحده ــا مردهان ــد و ب ــا هی ــچ اق ــدام و حمایت ــی
نمیت ــوان آنه ــا را دوب ــاره فع ــال ک ــرد و هرچ ــه
در ای ــن راه وق ــت ،پ ــول و ان ــرژی ص ــرف ش ــود
ب ــی اث ــر خواه ــد ب ــود.
رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی ف ــارس گف ــت :در همی ــن
راســـتا پیشـــنهاد میشـــود کـــه هـــر واحـــد
تولیــد تعطیلــی کــه پــس از بررســی کارشناســی
مس ــتعد راهان ــدازی مج ــدد ش ــناخته ش ــد ای ــن
کار حتم ــا ب ــا اخ ــذ تعه ــد کتب ــی از صاح ــب آن
انج ــام ش ــود و تعه ــد ش ــود ک ــه ظ ــرف م ــدت
زمـــان مشـــخصی تعـــداد مشـــخصی فرصـــت
شـــغلی در آن واحـــد ایجـــاد شـــود.
رازقـــی افـــزود :در ایـــن صـــورت اســـت کـــه
میتـــوان هرگونـــه حمایتـــی را از آن واحـــد
تولیـــدی بـــه عمـــل آورد.
وی تصریـــح کـــرد :اتـــاق بازرگانـــی فـــارس
نیـــز در جهـــت اجـــرای دقیـــق و اثرگـــذار ایـــن
تصمی ــم یعن ــی شناس ــایی واحده ــای تعطی ــل و
نیم ــه تعطی ــل آم ــاده هم ــکاری ب ــا مجموعهه ــا

و عوامـــل دســـت انـــدرکار اســـت.
دول ــت س ــیزدهم یک ــی از برنام ــه ه ــا و اولوی ــت
هـــای کاری خـــود را شـــفاف ســـازی و پایـــش
کارخانههـــا و واحدهـــای تولیـــدی راکـــد یـــا
تعطیــل کشــور اعــام کــرده و اینــک بــا دســتور
رئیـــس جمهـــوری تـــاش بـــر ایـــن اســـت تـــا
ظرفیـــت بـــا اســـتفاده حـــدود  ۴۰درصـــدی
بخـــش تولیـــد و صنعـــت احیـــا شـــود.
رییـــس جمهـــوری هفتـــم شـــهریورماه ۱۴۰۰
در جلس ــه هی ــات دول ــت ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه
براســـاس گزارشهـــای موجـــود حـــدود ۴۰
درصـــد از ظرفیـــت بخـــش تولیـــد و صنعـــت
معطـــل و بـــا اســـتفاده اســـت ،تاکیـــد کـــرد:
بایـــد کارگروهـــی بـــا حضـــور وزارتخانههـــای
مربوطـــه اعـــم از ســـمت و اقتصـــاد ایجـــاد
شـــود کـــه ضمـــن پایـــش کارخانجـــات و
کارگاههـــای تولیـــدی و شـــهرکهای صنعتـــی،
ظرفیتهـــای موجـــود امـــا تعطیـــل یـــا نیمـــه
تعطیـــل را شناســـایی و مشـــکالت موجـــود را
برطـــرف کنـــد و اینگونـــه اقدامـــات میتوانـــد
ضم ــن ایج ــاد اش ــتغال رون ــق تولی ــد را نی ــز ب ــه
همـــراه داشـــته باشـــد.
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افتتاح هتل برای زنبورها!
یــک خانــواده کشــاورز در کرواســی بــا افتتــاح یــک هتــل زنبورعســل،
کندوهــای زنبورعســل مولــد را بــرای فــروش بــه مشــتریانی کــه دوســت
دارنــد زنبــور نگهــداری کننــد امــا زمــان یا فضــای مناســب ندارنــد ،عرضه
مــی کننــد.
بـــه گـــزارش رویتـــرز بـــه نقـــل از دوماگـــوج بالجـــا ،کشـــاورز کـــروات
نوشـــت :ایـــن اقـــدام در واکنـــش بـــه
کنجـــکاوی رو بـــه رشـــد خریـــداران
عســل درباره نحــوه تولیــد آن در
ش ــرایطی ک ــه زنب ــورداری از
افـــت جهانـــی جمعیـــت
زنبوره ــا آس ــیب دی ــده
اســـت ،انجـــام مـــی
گیـــرد.
ایـــن خانـــواده
کشـــاورز کـــه از
ش ــهر گرس ــنیکا واقع
در شـــمال شـــرقی
کرواســـی هســـتند،
ب ــه اف ــرادی ک ــه مایلن ــد
عســل طبیعــی خودشــان را
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داشـــته باشـــند یـــک قـــرارداد ســـه ســـاله بـــه ارزش حـــدود  ۳۹۱دالر
عرضـــه مـــی کننـــد.
بــه گفتــه ایــن کشــاورز ،خریــداران مــی تواننــد یــک کنــدوی زنبورعســل
را از ایــن خانــواده کشــاورز خریــداری کننــد و آنهــا ایــن کنــدو را در
مــدت ســه ســال بــرای آنهــا نگهــداری مــی کننــد و نیمــی از
عســل آن را بــرای خودشــان برمــی دارنــد .در شــرایط خــوب
یــک کنــدو مــی توانــد حــدود  ۳۰کیلوگرم عســل در ســال
تولیــد کنــد.
در ح ــال حاض ــر  ۲۵مش ــتری زنب ــور در ای ــن مزرع ــه
دارنــد .بیشــتر ایــن مشــتریان از شــهرهای کرواســی
هس ــتند ام ــا بعض ــی از آنه ــا مانن ــد ی ــک خلب ــان از
دوبـــی و یـــک مربـــی فوتبـــال از جـــده از مناطـــق
دورت ــری م ــی آین ــد.
مالـــکان ایـــن کندوهـــا مـــی تواننـــد پـــس از ســـه
س ــال کندوه ــای خ ــود را ب ــه ج ــای دیگ ــری ببرن ــد
ب ــا ای ــن ح ــال ممک ــن اس ــت یافت ــن م ــکان دیگ ــر
ب ــرای آنه ــا راح ــت نباش ــد.
بر اساس گزارش رویترز ،زنبورها که برای رشد گیاهان مفید
هستند ،به دلیل فعالیت انسانی از جمله استفاده از آفت کشها و
کودها و همچنین تغییرات اقلیمی به خطر افتاده اند.

آمریکا برای کنترل قیمت گوشت
دست بکار شد
دولت بایدن قصد دارد در قبال شرکتهای صنایع گوشتی که می گوید باعث شوک
قیمت در بخش عرضه به مصرف کننده می شوند ،موضع سخت گیرانه ای اختیار
کند.
به گزارش رویترز؛ چهار شرکت کنترل عمده بازار گوشت آمریکا را در دست دارند
و دستیاران ارشد بایدن این شرکتها را مقصر افزایش قیمت مواد غذایی می دانند.
دستیاران بایدن در یک پست وبالگ اعالم کردند دولت آمریکا در راستای
ابتکارهایی ۱.۴ ،میلیارد دالر کمک کرونایی به تولیدکنندگان کوچک و کارکنان
صنایع گوشتی اختصاص خواهد داد .آنها قول دادند برای مقابله با قیمت گذاری
غیرقانونی اقدام کنند.
طبق آخرین آمار موجود وزارت کشاورزی آمریکا ،چهار شرکت حدود  ۸۵درصد از
دام تولید آمریکا را کشتار می کنند که تبدیل به استیک ،گوشت گاو و سایر قطعات
گوشت برای مصرف کنندگان در سال  ۲۰۱۸شده است.
این چهار شرکت شامل شرکت بازرگانی کاالی جهانی کارگیل ،تایسون فودز که
تولیدکننده گوشت مرغ و بزرگترین شرکت گوشتی آمریکا از نظر میزان فروش
است ،شرکت جی بی اس برزیل که بزرگترین شرکت صنایع گوشتی جهان است
و شرکت نشنال بیف پکینگ که توسط شرکت تولیدکننده گوشت گاو برزیلی
مارفریگ گلوبال فودز کنترل می شود ،هستند .ارزش سهام این چهار شرکت در
پی انتشار این خبر در معامالت بورس کاهش پیدا کرد.
کاخ سفید اعالم کرد افزایش قیمت گوشت گاو ،خوک و مرغ عامل نیمی از
قیمتهای باالتری بوده که شهروندان آمریکایی از دسامبر برای غذایی که در خانه
می خورند ،پرداخت کرده اند .دولت شاهد آن بوده که این شرکتها پس از اقدامات
محرک مالی که تقاضا را برای محصوالتشان تقویت کرده است ،عمده سود را به
جیب زده اند.
بهارات رامامورتی ،معاون مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید در مصاحبه ای گفت:
ما به حفظ این بازار کمک کردیم و عصبانی کننده است که می
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بینیم کسب و کارشان
را بهبود بخشیده و
قیمتها را افزایش می
دهند .این سودجویی
کرونایی رفتاری است
که دولت نگران کننده
می داند.
افزایـش تـورم ،تهدیـد
جـدی بـرای تالشـهای
دولـت بایـدن بـرای مهـار
پاندمـی کوویـد  ۱۹و مهندسـی
احیـای اقتصادی از رکود ناشـی از آن
اسـت کـه اولویـت اصلـی دولت وی به شـمار
مـی رود .دولـت بایـدن بـا مضاعف کردن تالشـها بـرای مقابله بـا رفتارهای ضد
رقابتـی و ضـد انحصارطلبـی کـه می توانـد باعث افزایـش قیمتها شـود ،به این
مسـائل واکنش نشـان داده است .نشست شـورای جدید رقابت کاخ سفید که از
سـوی بایـدن تشـکیل شـده ،روز جمعـه برگـزار خواهد شـد.
وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری آمریکا سرگرم انجام تحقیقاتی درباره تبانی
قیمت در صنعت گوشت مرغ هستند.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،قانونگــذاران آمریکایــی در پــی نگرانیهــا نســبت
ب ــه افزای ــش رفت ــار ض ــد رقابت ــی پ ــس از پاندم ــی و ی ــک حمل ــه س ــایبری،
خواس ــتار نظ ــارت بیش ــتر ب ــر صنع ــت گوش ــت گاو هس ــتند .دول ــت آمری ــکا
ب ــا قان ــون تح ــت حمای ــت نماین ــدگان ه ــر دو ح ــزب ک ــه م ــی توان ــد ب ــه
مذاک ــرات بیش ــتر درب ــاره قیم ــت در ب ــازار گوش ــت کم ــک کن ــد ،تش ــویق
ش ــده اس ــت.
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تولید آب آشامیدنی در مریخ
محمود الکومی” ( )Mahmoud Elkoumyمهندس مصری ،موفق به ساخت رباتی شده که میتواند در مریخ آب
تولید کند.
به گزارش کی تی وو ،محمود الکومی موفق به توسعه رباتی به نام” ”ELUشده است که این ربات با جذب هوای
مرطوب ،فشرده سازی و قرار دادن آن در یک فرایند فیلتراسیون پنج مرحلهای  ،آب آشامیدنی ایجاد میکند.
الکومی این ربات را ساخته است تا ربات بتواند در شرایط آب و هوایی مشابه سیاره سرخ ( رطوبت باال اما خشک) کار
کند و آب تولید کند ،البته به گفته مهندسان میتوان از این ربات برای حل مشکالت آب در زمین نیز استفاده کرد.
الکومی گفت :هزینه تولید آب از هوا ،نسبت به سایر فناوریهای موجود کمتر است .هزینه ساخت  ELUحدود ۲۵۰
دالر بود .هزینه ایجاد یک چهارم آب برای  ELUحدود دو سنت است که این هزینه  ۱۰برابر ارزانتر از هزینه فناوریهای
فعلی مانند حفر چاه است.
محمد الکومی سال گذشته در شرایطی که مصر با موج دوم ویروس کرونا مواجه شده بود ،در حال آزمایش یک ربات کنترل
از راه دور بود که میتوانست آزمایش کووید ۱۹-را انجام دهد ،دمای بدن بیماران را اندازه گیری کرده و در صورت عدم استفاده
بیماران از ماسک در بیمارستان خصوصی در شمال قاهره ،به آنها هشدار دهد.
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افزایش مجدد قیمت
کره/حذف برخی اقالم از
سبد غذایی خانوار

مشاهدات بازار حاکی از آن است که
قیمت هرقالب کره  ۵۰گرمی از  ۵۰۰۰تومان در ماه های قبل به ۷۰۰۰
تومان و قیمت هر قالب کره  ۱۰۰گرمی نیز از حدود ۱۰هزارتومان به
حدود ۱۴هزارتومان رسیده است.
به گزارش ایسنا ،سال های قبل ارز  ۴۲۰۰تومانی به کره وارداتی تعلق
می گرفت که عرضه کره وارداتی شهریور سال  ۱۳۹۹پایان یافت و ارز
ترجیحی برای واردات آن هم مجددا ً تخصیص نیافت .همچنین کره از
گروه یک کاالیی به گروه دو کاالیی نیز تغییر وضعیت داد و واردکنندگان
مجاز به واردات کره با ارز نیمایی شدند .وارداتی که بنابر نظر بسیاری از
فعاالن این صنعت توجیه اقتصادی نداشت و در نهایت شرکت های لبنی
دست به تولید انبوه کره زدند و کره هایی که در حال حاضر در کشور تولید
و بسته بندی می شوند ،از خامه های استحصال داخلی بوده و قیمت آن
براساس قیمت چربی محاسبه می شود.
براساس گزارش های سال  ،۱۳۹۹قیمت هر قالب کره  ۱۰۰گرمی قبل
از حذف ارز ترجیحی حدود ۴۰۰۰تومان بود که در شهریور ماه سال
گذشته به  ۸۰۰۰تومان رسید .البته این  ۸۰۰۰تومان هم ثابت نماند و
در پایان سال  ١٣٩٩و ابتدای سال  ۱۴۰۰قیمت این محصول لبنی به
کیلویی حدود  ۱۰۰هزارتومان هم رسید؛ به طوری که قیمت هرقالب
کره  ۵۰گرمی  ۵۰۰۰تومان و هر قالب  ۱۰۰گرمی برای مصرف کننده
حدود  ۱۰هزارتومان شد که این رقم تا  ۱۲هزارتومان هم در برخی برندها
پیشروی کرد.
در حال حاضر نیز براساس مشاهدات میدانی قیمت هرقالب کره ۱۰۰
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گرمی در خرده فروشی های سطح شهر تهران به حدود  ۱۴هزارتومان و
هرقالب کره  ۵۰گرمی نیز به  ۷۰۰۰تومان هم رسیده است .یعنی هرکیلو
کره تولید داخل حدود ۱۴۰هزارتومان!
افزایش  ۱۰هزارتومانی قیمت کره از سال گذشته تاکنون این محصول
لبنی را از سبد غذایی بسیاری از خانواده ها حذف کرده است .افزایشی
که انجمن صنایع فرآورده های لبنی علت آن را باال رفتن قیمت شیرخام
و به تبع آن باالرفتن قیمت چربی از  ۶۰تومان در آذرماه سال گذشته
به  ۸۰تومان در حال حاضر و افزایش هزینه های تولید در سالجاری می
داند و معتقد است شرکت های لبنی برای ادامه کار و جلوگیری از ضرر
و زیان ناچار به افزایش قیمت ها هستند و اگر برخی از محصوالت لبنی
از سبد غذایی مردم حذف شده است دولت باید به دنبال راه کاری برای
حل آن باشد و قطعا راه کار آن زدن از جیب تولیدکننده به نفع مصرف
کننده نیست و اگر تولیدکننده ضرر کند دیگر رغبت تولید نخواهد داشت.
البته در این میان فقط کره نیست که گران شده است .شیر ،ماست ،پنیر،
خامه و سایر محصوالت لبنی نیز در این شش ماهه ابتدایی سال در کنار
اقالم دیگری چون مرغ ،گوشت ،میوه ،برنج ،روغن و نان و با افزایش
قیمت همراه بوده اند و عدم برنامه ریزی درست ،عدم نظارت به موقع بر
بازار و سومدیریت ها باعث شده که سبد خانوار روز به روز کوچکتر شود و
مصرف کننده در ازای پرداخت بهای بیشتر کاالی کمتر و با کیفیت پایین
تری دریافت کند.
موضوعی که به نظر می رسد دولت جدید باید بیش از پیش به آن توجه
کند و حال باید دید وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت و سایر
نهادهای مربوطه با حضور مدیران جدید چه برنامه های برای ساماندهی
بازار مواد غذایی و کاهش فشار از دوش مردم دارند.

افزایش  ۲۱.۵درصدی
صادرات زعفران۱۵ /
درصد ارزش افزوده
صادرات به کشور
بازنمیگردد

دبیر شورای ملی زعفران اظهار
داشت :صادرات زعفران در  ۴ماه
گذشته  ۲۱و نیم درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته
است.
به گزارش ایلنا؛ فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران از میزان
صادرات زعفران در  ۴ماه گذشته خبر داد و گفت :صادرات زعفران در ۴
ماه گذشته  ۲۱و نیم درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش
داشته است.
منوچهری ادامه داد ۷۰ :کشور دنیا خریدار زعفران از ایران هستند و سال
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تولید کیسههای نگهدارنده
مواد غذایی با پایه گیاهی
توسط شرکت بسپار
پیشرفتهشریف

کیسههای بستهبندی برای افزایش
ماندگاری محصوالت کشاورزی از
دستاوردهای شرکت دانشبنیان بسپار پیشرفته شریف مستقر در پارک
علم و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران است که از
ضایعات مواد غذایی و نشاسته تولید شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز) ،به نقل از
روابط عمومی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران؛ شرکت دانش
بنیان بسپار پیشرفته شریف از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در حوزه پلیمرهای سبز
از نشاسته و همچنین ضایعات مواد غذایی (مانند ضایعات پودر قهوه)
محصوالت بیوپلیمر تولید میکند .این محصوالت برای تولید کیسههای
پایه نشاسته (گیاهی) و محصوالت بایوپلیمری استفاده میشود.
این شرکت در زمین ه طراحی و تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری فعال
( )active/functionalنیز در حال فعالیت است .این محصوالت به
صورت گرانولهای پلیمری (مستربچ و کامپاند) تولید میشوند .یکی از
حوزه های کاربردی این گرانولها در صنعت بسته بندی مواد غذایی و
کشاورزی است .وظیفه اصلی این بسته بندیها افزایش زمان ماندگاری
محصوالت غذایی و کشاورزی است.
در واقع میتوان محصوالت این شرکت در این زمینه را به دو گروه
محصوالت میانی شامل مستربچ و کامپاندهای پلیمری و همچنین
محصوالت نهایی شامل کیسههای بستهبندی تقسیم بندی کرد.
مستربچهای عرضه شده توسط این شرکت شامل مستربچ آنتی باکتریال،
مستربچ آنتی بالک ،مستربچ آنتی فاگ (ضد مه) ،مستربچ هیدروفیل،
مستربچ سپر/جاذب اکسیژن ،مستربچ کنترل کننده رطوبت ،مستربچ
 ،easy peelمستربچ ضد اشتعال و مستربچ لیزر پرینت است.
عالوه بر این ،کیسههای بستهبندی افزایش دهنده ماندگاری محصوالت
غذایی و کشاورزی نیز توسط این شرکت به بازار عرضه میشود .این
کیسهها با نام تجاری  active packagingو به صادرکنندگان
محصوالت کشاورزی و انبارداری این محصوالت ،عرضه میشود.
به نقل از روابط عمومی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،با
استفاده از این کیسههای اکتیو زمان ماندگاری محصوالت کشاورزی
حداقل دو برابر خواهد شد و این امکان را به صادرکنندگان این محصوالت
میدهد که محصول را به مسافت های دورتر ارسال کنند.
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 ۹۹صادرات این محصول بیشتر از  ۳۵درصد نسبت به سال گذشته
افزایش داشت و بیش از  ۳۲۵تن ،صادرات زعفران از ایران انجام شده
است.
وی با اشاره به اینکه زعفران در مناطق محروم و کم آب کشور کشت و
یک محصول استراتژیک محسوب می شود عنوان کرد :اگر اجازه دهند
ارز حاصل از صادرات زعفران به قیمت روز در بازار بفروش برسد یا دولت
این محصول را به نرخ روز بازار خریداری کند در این صورت انگیزه برای
قاچاق این محصول از بین میرود و بازار زعفران در کشور به دست
صادرکنندهمیافتد.
وی با بیان اینکه صادرات زعفران بستگی به عوامل متعددی دارد بیان
کرد :کشور ما بزرگترین صادرکننده زعفران در جهان است ،تحریمها و
انتقال ارز ،صادرات را تحت تاثیر قرار می دهند .کشورهای مختلف دنیا
زعفران را از ایران خریداری و بسته بندی میکنند و در بازار جهانی عرضه
میشود .اگر زیر ساختها حل و مشکالت پیش رو رفع شود صادرات این
محصول آینده بسیار روشنی پیش رو دارد.
منوچهری ادامه داد :مدیریت صادرات زعفران به نظارت نیاز دارد و از
وزارت جهاد کشاورزی در خواست داشتهایم که چنانچه در بخش دولتی
محدودیتی برای مدیریت بر صادرات زعفران وجود دارد به عنوان یک
تشکل ملی آمادگی داریم مسئولیت این کار را بر عهده بگیریم۰
دبیر شورای ملی زعفران با بیان اینکه مدیریت در صادرات زعفران به
کمک دولت نیازمند است گفت :شورای ملی زعفران برای اینکه بتواند
برند و نشان ملی این محصول را به ثبت جهانی برساند همچنین به زیر
ساختهای بخش کشاورزی کمک کند که برداشت  ۵/۳هکتار زعفران
به دو برابر برسد در این صورت هزینه تولید این محصول  ۵۰درصد
کاهش مییابد.
منوچهری ادامه داد :ارز حاصل از صادرات زعفران به خاطر کمک و از
بین بردن یک قشر به نام قاچاقچی به وجود آمده که به نظر بنده به
علت اشتباهاتی بوده که بانک مرکزی مرتکب شد .اگر ارز به نرخ روز
خریداری شود قشر قاچاقچی هم از بین می رود چون ریسک است و
برای قاچاقچی توجیهی نخواهد داشت.
وی درباره مطالعات دارویی و بسته بندی زعفران گفت :ما حتی با
پیشنهاد اینکه اگر بتوانیم روی زعفران ایران که در دنیا بهترین کیفیت
را دارد مطالعات دارویی انجام دهیم؛ اعالم داشتیم با اختصاص دادن نیم
درصد از صادرات زعفران به بخش خصوصی برای اینکه بتواند برای این
محصول استراتژیک بازاریابی کند و از بسته بندی که به صورت مستقیم
در سبد کاالی مصرف کننده خارجی قرار میگیرد حمایت کند.
منوچهری افزود :ما در شرایط فعلی بیشتر از  ۱۵درصد ارزش افزوده
حاصل از صادرات زعفران را نمیتوانیم به کشور بازگردانیم چون زعفران
در بسته بندیهای بزرگ به فروش میرسد در حالی که اگر این محصول
به بسته بندیهایی که قابل عرضه در سبد کاالی مصرف کننده تبدیل
شود حداقل به  ۲تا  ۳برابر ارزش افزوده اضافه میشود و به این معنی
است که سود حاصل از آن به کشور بازگشته است.
دبیر شورای ملی زعفران در پایان گفت :قطعا دولت برای رفع مشکالت
زیرساختی زعفران ،یکسری راهکارها را انجام خواهد داد ،ما هم به عنوان
شورایی که بازوی مشورتی است قطعا مسائل و مشکالت را به دولت ،وزیر

جهاد کشاورزی و وزیر سمت منعکس خواهیم کرد و امیدواریم هر چه
سریعتر در جهت حل مشکالت زیرساختی زعفران اقدام شود که حجم
صادرات و قیمت این محصول در بازار جهانی افزایش پیدا خواهد کرد.
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رییس اتحادیه
واردکنندگاننهادههای
دام و طیور ایران مطرح
کرد :همزمانی دوره
واردات گندم با سایر
کاالهای اساسی میتواند
برای جابجایی اقالم به
داخل کشور اشکاالتی را
ایجاد کند

رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت :این اتحادیه
با حمایت های اتاق بازرگانی در دوره جدید فعالیت های خود تالش کرد
گامی موثر در مسیر فعالیت های تشکلی بردارد.
به گزارش صنعت غذا و کشاورزی به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهادههای
دام و طیور ،ابوالحسن خلیلی افزود :اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و
طیور در دوره جدید فعالیت خود تالش کرد تا نقش تسهیل گری میان
واردکنندگان با وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت ایفا کند.
این مقام صنفی در ادامه با تاکید بر ضرورت شفاف سازی در سیاست
گذاری های اقتصادی و سیاست های ارزی اظهار کرد :با توجه به مواجه
شدن کشور با پدیده خشکسالی و معطوف شدن تالش دولت برای تامین
گندم مورد نیاز الزم است تا اقدامات کافی در زمینه لجستیک صورت
بگیرد.
رییس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران افزود :همزمانی
دوره واردات گندم با سایر کاالهای اساسی میتواند برای جابجایی اقالم به
داخل کشور اشکاالتی را ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد :عدم اعالم سیاستهای ارزی دولت با توجه به
ضرورت تداوم روند تامین کاالهای اساسی به ویژه نهادههای دامی در
نیمه دوم سال به عنوان یکی از موانع تداوم فرایند خرید و واردات کاال
محسوب می شود.
در ادامه این جلسه ،ناصر ایمانی مشاور اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام
و طیور ایران تصریح کرد :سیاستهای ارزی کشور الزم است تا در اسرع
وقت شفاف سازی شود.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش ســهم دولتیهــا از واردات نهادههــای دام و
طیــور گفــت :بــر اســاس سیاسـتهای کلــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی
شــرکتهای دولتــی اجــازه فعالیــت تجــاری ندارنــد و ایــن درحالیســت
کــه ســهم دولتیهــا از واردات نهادههــای دامــی طــی ســالهای
اخیــر از  ۵درصــد بــه  ۳۰درصــد رســیده اســت.
مســعود خوانســاری رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران پیشــنهاد داد تــا
اتحادیــه واردکننــدگان نهادههــای دام و طیــور در نام ـهای مشــکالت
ایــن صنــف را بــه اتــاق بازرگانــی تهــران اعــام نمایــد تا ایــن معضالت
در جلســاتی کــه بــا ســران کشــور برگــزار میشــود ،مطــرح و نســبت
بــه رفــع آنهــا اقــدام شــود.
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متعادلسازی بازار
برنج با لغو ممنوعیت
واردات

دبیر انجمن واردکنندگان برنج
از متعادلسازی بازار برنج با لغو
ممنوعیت واردات خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت
غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز) ،به نقل از صدا و سیما ،مسیح کشاورز گفت:
در حال حاضر کمبود برنج خارجی و همچنین کاهش تولید داخل موجب
افزایش قیمت این محصول شده که در این شرایط لغو ممنوعیت واردات
برنج میتواند بازار را به تعادل برساند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود :یک ماه پیش در ستاد تنظیم بازار
این موضوع را اعالم کردیم که اگر برای واردات برنج ممنوعیتی گذاشته
میشود باید ضرورت آن وجود داشته باشد ،ولی امروز این ضرورت وجود
ندارد.
وی گفت :ممنوعیت واردات برنج که از  ۳۱تیرماه برقرار شده و تا اول آبان
ادامه دارد در شرایط کنونی که تولید برنج داخلی کاهش یافته و دولت از
ذخایر استراتژیک برای تعادل بازار استفاده میکند ضرورتی ندارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود :ذخایر استراتژیک کشور باید در زمان
حوادث غیرمترقبه مانند قحطی و به صورت مقطعی مورد استفاده قرار
گیرد و در شرایطی که بخش خصوصی توان واردات برنج را دارد مصرف
این ذخایر آسیب جدی به کشور وارد میکند.
وی گفت :ذخایر استراتژیک کشور از برنج وارداتی شکل گرفته و در واقع
شرکت بازرگانی دولتی با وارد کردن برنج وارداتی به بازار دنبال تنظیم
بازار است.
کشاورز افزود :ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج در فصل برداشت برنج
داخلی و به دلیل حمایت از تولید داخلی اعمال میشود در حالی که
شرکت بازرگانی دولتی برای تعادل بازار ،خود برنج خارجی وارد بازار
میکند.
وی گفت :این در حالی است که بخش خصوصی توانایی واردات برنج را
دارد و اگر این موضوع صورت پذیرد هم ذخایر استراتژیک کشور حفظ
میشود و هم به دلیل استمرار در ورود برنج به بازار قیمت برنج داخلی
نیز به ثبات میرسد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود :در حال حاضر شرکت بازرگانی
دولتی به صورت مقطعی برنج وارداتی با  ۱۵هزار تومان اختالف نسبت
به برنج داخلی عرضه میکند که این هم رقابت ناسالم میان برنجی که
توسط بخش خصوصی وارد شده و برنج تنظیم بازاری ایجاد میکند و هم
به دلیل اختالف قیمت معنادار با برنج داخلی جلوی افزایش قیمت برنج
تولید داخل را نمیگیرد.
وی گفت :ضمن این که ذخایر استراتژیک کشور مشخص است و شرکت
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بازرگانی دولتی نمیتواند به صورت مستمر و گسترده تزریق برنج به بازار
را ادامه دهد در حالی که بخش خصوصی این توان را دارد.
کشاورز افزود :در حال حاضر حدود  ۷۰هزار تن برنج در گمرکات و بنادر
کشور دپو شده و  ۲۰۰تا  ۵۰۰هزار تن هم در هندوستان و پاکستان
آماده واردات است که به محض پایان محدودیت واردات ،کشتیها
بارگیری و روانه ایران میشوند.
وی گفت :پیشنهاد ما این است که در شرایط فعلی ممنوعیت واردات برنج
دو ماه زودتر از موعد لغو شود و تصمیمی در خصوص ادامه ممنوعیت
اتخاذ شود تا شرایط ثبات در بازار برنج ایجاد شود.

وضعیت قیمت ،واردات و
دپوی روغن

وزیر اجازه دسترسی به
سامانه بازارگاه بدهد تا
فساد آن را افشا کنم

رییس هیات مدیره کانون انجمن
های صنایع غذایی ایران گفت :وزیر
جهاد کشاورزی اگر اجازه دسترسی
به سامانه بازارگاه ( توزیع نهاده های
دامی) را به ما یا رسانهها بدهد؛ مشخص می کنیم چقدر فساد دارد.
به گزارش تسنیم ،محمدرضا مرتضوی رییس هیات مدیره کانون انجمن
های صنایع غذایی ایران در نشست خبری اظهار داشت  :ارزان ترین آرد
دنیا در ایران است .کیلوی  ۷هزار تومان است و واردات عمال معنایی ندارد
که بخواهیم این محصول را از سایر کشور ها وارد کنیم به همین منظور
باید شرایطی را فراهم کرد که صنایع آرد بتوانند به کار خود ادامه دهند
و دستمزد آنها به موقع پرداخت شود.
وی با اشاره به تغیبر مصوبه تنظیم بازار مبنی بر فروش سبوس گندم به
قیمت آزاد و تعیین مجدد قیمت مصوب برای آن افزود :سبوس تنها ۶
درصد جیره غذایی دام را تشکیل می دهد و تاثیر زیادی در قیمت تمام
شده محصوالت دامداران ندارد.
وی ادامه داد :دامداران در جلسات قبل تنظیم بازار قبول کرده بودند
قیمت سبوس آزاد و در عوض قیمت شیر خام افزایش یاید با این حال
چرا دوباره میخواهیم با تعیین قیمت مصوب برای آن هزینه های گزافی
را به اقتصاد کشور تحمیل کنیم .
وی تصریح کرد :وقتی اثری از ارز  ۴۲۰۰تومانی در سفره مردم معلوم
نیست مشخص است این منابع به دست دالل ها رفته است.
مرتضوی با انتقاد از عملکرد سامانه بازار گاه گفت :در سامانه بازارگاه( سامانه
توزیع نهاده های دامی) برای خودشان حواله صادر میکنند و این سامانه
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افزایش واردات روغن ،دپوی بیش از ۱.۲
تنی انواع آن در گمرک و بنادر و البته
افزایش قیمت تا  ۱۰۰درصدی ،گزارشی
از وضعیت تورم و واردات این کاالی
اساسی مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی است.
به گزارش ایسنا ،روغن از جمله اقالمی
است که به خصوص از نیمه دوم سال گذشته با افزایش قیمت و گاها
کمبود در بازار مواجه شد و همواره در بین اقالم خوراکی باالترین میزان
تورم را به خود اختصاص داده بود تا اینکه در ماه گذشته باالخره از صدر
تورم پایین آمد و جای خود را به کاالهای دیگر داد.
فروش روغن مایع تا  ۲۳هزار تومان
با این حال همچنان افزایش قیمت روغن نسبت به قبل قابل توجه است؛
بطوریکه آمار مرکز آمار نشان میدهد هر بطری  ۹۰۰گرمی روغن مایع
در مرداد سال جاری تا مرز  ۲۳هزار تومان هم فروش رفته و بطور
متوسط  ۱۷هزار و  ۶۵۰تومان قیمت داشته است.
بر این اساس روغن مایع که در مرداد سال گذشته هر بطری حدود
 ۹۳۰۰تومان قیمت داشته ۸۹.۷ ،درصد گران شده است.
روغن جامد  ۱۱۰درصد گران شد
در رابطه با روغن جامد نیز هر یک کیلو در مرداد پارسال حدود  ۱۰هزار
تومان فروش رفته ولی در همین ماه در سال جاری بیش از  ۲۷هزار و
 ۳۰۰تومان قیمت خورده و متوسط فروش  ۲۱هزار و  ۳۰۰تومان بوده
است ،بنابراین افزایش قیمت روغن جامد نسبت به سال گذشته باالی
 ۱۱۰درصد ثبت شده است.
اما در مورد با واردات روغن دو کاال مطرح است؛روغن خام و دانه های
روغنی که البته هر دو مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی می شود.
افزایش تا  ۴۰۷درصدی واردات روغن خام
بررسی آمار گمرک نشان می دهد که در حدود چهار ماهه ابتدایی سال
جاری بیش از  ۶۷۹هزار تن روغن خام و خوراکی به ارزشی حدود ۸۷۵.۴
میلیون دالر وارد ایران شده که از لحاظ وزنی  ۲۰۵و ارزش  ۴۰۷درصد

نسبت به همین دوره در سال گذشته افزایش واردات دارد.
همچنین تا نیمه شهریور ماه سال جاری میزان موجودی و آنچه که در
شناورها به بنادر رسیده از این حکایت دارد که حدود  ۶۷۰هزار تن روغن
خام در گمرک و بنادر موجود بوده است.
دپوی  ۵۸۳هزار تنی دانههای روغنی
در رابطه با واردات دانه های روغنی نیز در حدود چهار ماه ابتدایی سال
جاری  ۷۹۴.۶هزار تن به ارزش بیش از  ۵۳۷.۵میلیون دالر واردات
صورت گرفته که  ۶۳درصد از نظر وزن و  ۱۲۲درصد از لحاظ ارزش
نسبت به سال گذشته رشد دارد.
حدود  ۵۸۳.۱هزار تن نیز موجودی دانه های روغنی و آنچه که از این
کاال در شناورها وجود داشته تا نیمه شهریور ماه در گمرک و بنادر
گزارش شده است.
بر این اساس در حال حاضر بیش از ۱.۲میلیون تن از انواع روغن و
دانه های روغنی در گمرک و بنادر
موجود است.
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فساد دارد.
وی تصریح کرد :وزیر جهاد کشاورزی فعلی خود زمانی که رییس کمیسیون
کشاورزی مجلس بود معترض این شکل اختصاص یارانه بود امید داریم اکنون
نیز تجدید نظر داشته باشد.
او گفت :از وقتی بازارگاه شروع به فعالیت کرد و حواله بازی ها باشند قیمت
مواد پروتئینی افزایش یافته و از دسترسی مردم خارج شده است.
وی گفت :وزیر جهاد کشاورزی اگر اجازه دسترسی به این سامانه با به ما یا
رسانه ها دهد؛ مشخص می کنیم چقدر فساد دارد.
مرتضوی گفت :قیمت سبوس را ول کنیم ،اقتصاد کارخانه های آرد نیز اداره
میشود اما در صورتی که بیایم بعد از چند سال دستمزد آنها را پرداخت کنیم
کارایی الزم را ندارد.
رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی جدید کارخانه های آرد را به جای
فروش سبوس به قیمت آزاد ،روانه سازمان برنامه بودجه کرده است ،آیا این
خود شفاف سازی نیست ،صنایع چه مشکلی با این امر دارند؛ آیا مشکل صرفا
تاخیر در پرداخت مطالبات است گفت:حواله ای بودن خود فساد زا است و
ما دلمان نمیخواهد دولت پولی را پرداخت کند که عایدی برای سفره مردم
نداشتهباشد.
وی همچنین گفت :دستمزد و ما به التفاوت تهیه آرد سال  ۹۹هنوز پرداخت
نشده است و کارخانه ها بدهی انباشته دارند .با عدم عرضه یارانه سبوس دولت
نیز  ۳هزار میلیارد پولش به جیب دالالن نمیرود
وی افزود :قیمت لبنیات  ۳۰و خرده ای درصد افزایش یافته د مصرف آن
کاهش داشته است این نشان میدهد یارانه پرداختی در جای خود هزینه
نشده است.
وی اظهار داشت :ما درباره منافع ملی صحبت میکنیم و موضوع اصلی آن
نیست که کارخانه های آرد به جای دریافت دستمزد خود از برنامه و بودجه
آن را با فروش سبوس تامین میکنند.
وی ادامه داد :کارخانه های آرد تا زمانی که توان داشته باشند به کار خود ادامه
می دهند اما باید تجهیرات خود را تعمیر و به روز کنند اما منابعی برای این
کار در اختیار ندارد.
وی یاد آور شد :در گذشته شورای اقتصادی دولت تصمیم گرفت که قیمت
سبوس واقعی شود تا هزینه کارخانجات آرد تامین شود؛ این تصمیم بعد از
اصالح قیمت شیر انجام شد اما عده ای جلوی تغییر قیمت سبوس را گرفته
اند ،زیرا در مساله حواله بازی سبوس ذی نفع هستند.

با ابالغ وزارت جهاد
کشاورزی؛ صادرات
شیرخشک آزاد شد

وزارت جهاد کشاورزی ،در نامه
ای به گمرک و سازمان توسعه
تجارت ایران ،آزادسازی صادرات
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شیرخشک را ابالغ کرد.
به گزارش مهر ،امید گیالنپور ،معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و
کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامهای به رئیس سازمان
توسعه تجارت ایران وزارت صنعت ،معدن و تجارت و رئیس کل گمرک
جمهوری اسالمی ایران آزادسازی صادرات شیرخشک را ابالغ کرد .در این
نامه آمده است؛
احتراماً با توجه به مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای
حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی به شماره  ۰۲۰ / ۸۶۰۳مورخ
 ۱۷/۴/۱۴۰۰قیمت تضمینی شیرخام به ازای هر کیلوگرم درب واحدهای
دامداری به میزان  ۶۴,۰۰۰ریال تعیین شد.
از ســوی دیگــر ،برابــر بنــد  ۲مصوبــه فــوق ،حســب اعــام ایــن وزارت،
صــادرات آن بخــش از شیرخشــکی که شــیرخام آن بــا قیمت تضمینی
خریــداری شــده ،مشــمول تخفیــف در مابهالتفــاوت صادراتــی خواهــد
بــود .در نتیجــه صــادرات شیرخشــک بــا دو مابهالتفــاوت متفــاوت قابل
انجــام میباشــد.
خواهشـــمند اســـت دســـتور فرمائیـــد ترتیبـــات اداری الزم بـــرای
انجـــام ایـــن مهـــم عملیاتـــی گـــردد .بـــر ایـــن اســـاس جهـــت
برخـــورداری صادرکننـــدگان از ایـــن امتیـــاز ،ایـــن معاونـــت
حجـــم و صادرکننـــدگان ذینفـــع را بـــه طـــور مرتـــب بـــه آن
س ــازمان محت ــرم اع ــام خواه ــد نم ــود .فهرس ــت اولی ــن گ ــروه از
صادرکنندگان ــی ک ــه ش ــیرخام را ب ــا قیم ــت تضمین ــی خری ــداری
کردهانـــد ،آمـــاده ثبـــت در ســـامانههای مرتبـــط میباشـــد کـــه
بـــه محـــض اعـــام آن ســـازمان در خصـــوص آن اقـــدام خواهـــد
شـــد.

اعتماداستاندارد
به بخش خصوصی
باالترین حمایت از
تولیدکنندگاناست

تفاهمنامه همکاری بین کانون
انجمنهای صنایع غذایی ایران
و سازمان ملی استاندارد با هدف
گسترش همکاریهای علمی،
فنی ،پژوهشی و ترویجی و نظارت بر اجرای استانداردهای ملی در حوزه
صنعت غذا و فرآوردههای غذایی با حضور رئیس هیات مدیره کانون
انجمنهای صنایع غذایی ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد به امضا
رسید.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز) ،به نقل
از کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در این نشست سید محمدرضا
مرتضوی ،رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران
رسیدن به فهم مشترک بین بخش خصوصی و دولتی را نقطه عطف
پیشبرد صنعت دانست و گفت :اعتماد و اطمینان استاندارد به بخش

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

مداخله وزارت کشاورزی
موجب مشکل آرد و سبوس
میشود /خرید و فروش
حوالهجات سبوس باعث
فساد شد

رییس هیئت مدیره کانون انجمنهای
صنفی صنایع آرد ایران اظهار داشت:
آنچه ما به چشم خود میبینیم این است
که وقتی ماشینهای باری از کارخانه
سبوس بارگیری میکنند چند خیابان
آن طرف چند وانت دور این ماشین
باری را میگیرند و از آن سبوس بارگیری
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خصوصی باالترین حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان است .او با بیان
اینکه سختگیریهای این سازمان ،زمینه تحول در صنایع غذایی را فراهم
کرد ،افزود :سختگیریهای استاندارد زمینهای را فراهم کرد تا رشد واقعی
در صنعت غذایی محقق شود ،بطوریکه برخی صنایع امروز در فهرست
بهترینهای صنایع غذایی دنیا قرار دارند.
دراین راستا غالمرضا شریعتی ،رئیس سازمان ملی استاندارد نیز با اشاره
به ظرفیتهای علمی و فنی این مجموعه عنوان کرد :باید از ظرفیتهای
کانون در فرایندهای مرتبط با نظارت بر اجرای استاندارد در صنعت غذا و
کنترل ایمنی و سالمت محصوالت غذایی با تمرکز بر مواد اولیه استفاده
شود.او با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ،طبق وظایف حاکمیتی خود،
نظارت عالیه را بر اجرای استاندارد دارد ،گفت :اگر فرآیند نظارت و اصالح
ساختار به افراد کارآمد که سالها تجربه گرانقدر دارند سپرده شود
بطورحتم نتایج مطلوب تری را شاهد خواهیم بود.
در ادامه این نشست تفاهمنامه همکاری بین کانون انجمنهای صنایع
غذایی ایران و سازمان ملی استاندارد امضا شد.در این تفاهمنامه ،استفاده
بهینه از تواناییهای علمی ،فنی و پژوهشی ،بهره گیری از امکانات سخت
افزاری و نرمافزاری برای تدوین و بازنگری استانداردهای ملی و بینالمللی،
مشارکت در تهیه و تصویب استراتژیها و اهداف کیفی صنعت ،انجام
پروژههای پژوهشی مشترک در صنعت غذا ،گسترش همکاری در
کمیتههای متناظر ایزو به عنوان مهمترین هدف مطرح شده است.
همچنین ارتقای کیفی محصوالت تولیدی صادراتی و وارداتی و بهره مندی
از ظرفیت های کانون در فرآیند مرتبط با نظارت بر اجرای استاندارد در
صنعت غذا و کنترل ایمنی و سالمت محصوالت غذایی با تمرکز بر مواد
اولیه از دیگر موضوعاتی بود که در این تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفت.
در مراسم امضای این تفاهم نامه ،رضا باکری ،دبیر انجمن لبنیات و عضو
هیات مدیره کانون ،رشید عزیزپور ،دبیرکل کانون و سید محمد میررضوی،
دبیر انجمن صنفی صنایع کنسرو ایران نیز حضور داشتند.
تفاهمنامه مذکور با اعتبار  ۳سال در  ۴ماده و  ۳۷بند به امضای مسلم
بیات ،معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سید محمد مرتضوی ،رئیس
کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران رسید.

میکنند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز) ،حسین
یزدجردی در نشست خبری اظهار کرد :با تصمیم وزرای اقتصادی دولت
قبل قرار بر این شد که قیمت شیر اصالح شده و قیمت سبوس آزاد شود،
متاسفانه آقای گیالنپور نامهای امضا کرده که میگوید دولت مابه التفاوت
قیمتها را به کارخانجات پرداخت میکند تا دوباره سبوس با حواله
 ۱۴۰۰تومانی به دامداران پخته شود .موضوعی که در این میان وجود
دارد مشکل خرید و فروش حوالهجات است که باعث فساد میشود ،وقتی
اصالح قیمت شیر انجام شده چه لزومی به چنین کاری وجود دارد؟ عالوه
بر این با این حوالهها امروز از کارخانههای آرد سبوس دریافت میکنند اما
دولت پول آن را سه سال بعد پرداخت میکند.
وی خاطرنشان کرد :کارخانجات دیگر نمیتوانند از جیب خود هزینه کنند
تا شاید چند سال دیگر دولت پول آنها را بپردازد تاکنون این کار انجام
شده اما بعد از این دیگر کارخانجات نمیتوانند چنین کاری کنند چراکه
دیگر از توان مالی آنها اجازه نمیدهد .من اخطار جدی میدهم که اگر این
نامه آقای گیالنپور عملی شود در مهرماه با مشکل جدی در زمینه آرد و
سبوس مواجه میشویم.
رییس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران تصریح کرد:
من از سازمان حمایت سوال کردهام که آیا خرید و فروش آزاد سبوس
وجود دارد یا خیر و پاسخ مثبت دادهاند .این در حالی است که  ۱۰۰درصد
سبوس تولیدی کارخانجات به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده میشود
وقتی در چنین شرایطی بازار آزاد وجود دارد یعنی سواستفادههایی صورت
میگیرد .آنچه ما به چشم خود میبینیم این است که وقتی ماشینهای
باری از کارخانه سبوس بارگیری میکنند چند خیابان آن طرف چند وانت
دور این ماشین باری را میگیرند و از آن سبوس بارگیری میکنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه دامداران میگویند مجبور به استفاده
از نان به عنوان خوراک دام هستند گفت :سبوس یک بخش جزئی از
کل خوراک دام است ،از ابتدای انقالب نان به عنوان خوراک دام استفاده
میشد وقتی قیمت نان اینطور ارزان نگاه داشته شده است حتی جای
کلینیکس هم استفاده میشود .ما  ۳۰درصد دور ریز نان داریم که همه
اینها به خاطر سیاستهای غلط در این مورد بوده است چرا وقتی کاه
 ۴۲۰۰تومان است سبوس باید  ۱۴۰۰تومان به فروش برسد؟
در ادامه جعفر ایزدیار دبیر کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران اظهار
داشت :هزینههای تولید در سال  ۹۶تاکنون به شدت افزایش یافته است
دولت برای اعمال تاثیر در این موضوع سه راه را میتواند پیش بگیرد .راه
اول افزایش قیمت نان است که به صالح نیست ،راه دوم افزایش قیمت
سبوس و راه سوم پرداخت مابه التفاوت قیمتها است .به خاطر تورم به
وجود آمده در خرداد سال جاری ستاد تنظیم بازار و تصمیم گرفت که
قیمت سبوس آزاد شود تا عالوه بر تامین هزینه کارخانهها قیمتها تک
نرخی شده و جلوی فسادهای بعدی گرفته شود.
وی افزود :متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از دامدار قیمت را
نگه داشته و اجازه تغییرات قیمتی نمیدهد .از مشکالت مالی کارخانجات
سرگردان هستند شرکت بازرگانی دولتی مصوبه تنظیم بازار را داده است
اما وزارت جهاد کشاورزی اجازه تغییرات قیمتی نمیدهد.

53

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

مهر ماه 1400

شماره  36دوره جدید ()141

رییس اتاق بازرگانی بیرجند:

صادرات زرشک
خراسان جنوبی ناچیز است

رییـس اتـاق بازرگانـی ،صنایع ،معادن و کشـاورزی
بیرجنـد گفـت :در چهـار ماه نخسـت امسـال ۱۹۰
تن صادرات زرشـک خراسـان جنوبی را داشتیم که
ایـن حجم از صادرات نسـبت به  ۲۲هـزار تن تولید
این محصول در اسـتان رقم بسـیار ناچیزی اسـت.
بـه گـزارش کارآفرینی و صنعت غذا به نقـل از ایرنا؛
محسـن احتشـام روز شـنبه در چهارمین نشسـت
شـورای گفـت و گـوی دولـت و بخـش خصوصـی
اسـتان در سـال جـاری کـه بـه ریاسـت اسـتاندار
خراسـان جنوبـی در اتـاق بازرگانی بیرجنـد برگزار
شـد ،افـزود ۳۶ :هزار خانـوار در خراسـان جنوبی از
محـل تولید زرشـک امـرار و معاش میکننـد و ۹۸
درصـد تولیـد زرشـک ایـران در این اسـتان اسـت.
وی بیان کرد :سـاالنه  ۲۲هزار تن زرشـک خشـک
در خراسـان جنوبـی تولیـد میشـود اما متاسـفانه
رقـم صـادرات این محصول بسـیار ناچیز اسـت ،به
عنـوان مثال سـال  ۱۳۹۶حدود  ۴۸۰تـن صادرات
زرشـک در کشـور داشـتیم کـه سـال گذشـته این
مقـدار بـه  ۳۲۰تـن کاهش یافته اسـت.
رییـس اتـاق بازرگانـی ،صنایع ،معادن و کشـاورزی
بیرجنـد گفت :مشـکل اصلی کـه امروز کشـاورزان

زرشـکار خراسان جنوبی درگیر آن هستند به دلیل
نبـود صـادرات یا صـادرات ناچیز آن اسـت.
وی افـزود :در اتـاق بازرگانی بیرجند اقدامات خوبی
بـرای معرفـی محصـول زرشـک انجام شـد کـه در
افزایـش صـادرات محصـول تاثیرگـذار بـود چرا که
قبـل از سـال  ۹۵صـادرات ایـن محصـول سـاالنه
کمتـر از  ۱۰۰تـن بود.
احتشـام گفـت :بـرای معرفـی زرشـک در سـطح
جهان سـایت تخصصـی طراحی کردیـم همچنین
بروشـور تخصصـی بـه زبان انگلیسـی را تهیـه و به
تمامـی سـفارتخانهها ارسـال کردیـم و در تمامی
نمایشـگاههای بینالمللـی حضـور فعالـی بـرای
معرفـی ایـن محصـول داشـتیم امـا نتوانسـت رقم
صـادرات را بـه صـورت چشـمگیر افزایـش دهـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بـه فصل برداشـت محصول
زرشـک نزدیـک میشـویم افـزود :پیشـنهاد مـا به
جهـاد کشـاورزی این اسـت که قیمت پایه زرشـک
تـازه را مشـخص کنـد و بعـد بـه معنـای واقعـی
صنـدوق حمایـت از محصـوالت کشـاورزی وارد
میـدان شـود و بـه کشـاورزان کمـک کنند.
رییـس اتـاق بازرگانـی ،صنایع ،معادن و کشـاورزی
بیرجنـد گفـت :در حـال حاضـر حجـم زیـادی از
زرشـک سـال گذشـته روی دست کشـاورزان باقی
مانـده و بـه فـروش نرسـیده اسـت ،از طرفی فصل
محصـول جدیـد هم فـرا میرسـد که ایـن موضوع

جناب آقای مهندس ابوالحسن خلیلی

مشـکل کشـاورزان را دوچنـدان میکنـد.
وی ادامـه داد :شـیوع کرونـا و تعطیلـی بسـیاری
از تاالرهـا و رسـتورانها هـم در کاهـش قیمـت و
مصـرف زرشـک تاثیرگـذار بـوده اسـت.
احتشـام گفت :یکـی از درخواسـتهای زرشـکاران
ایـن اسـت که یـک قیمت منصفانـهای بـا توجه به
هزینـه تمامشـده تولیـد تعیین و ایـن قیمت حفظ
شـود ،بایـد موانـع پیـشرو صـادرات ایـن محصول
هـم به صـورت جد برداشـته شـود.
وی عنـوان کـرد :مـا در اتـاق بازرگانـی خواهـان
سـاماندهی بـازار محصـوالت اسـتراتژیک خراسـان
جنوبـی از جمله زرشـک ،زعفران و عناب هسـتیم،
از طرفـی باید بـرای بازاریابی محصوالت کشـاورزی
برنامهریـزی بـه موقع داشـته باشـیم.
رییـس اتـاق بازرگانـی ،صنایع ،معادن و کشـاورزی
بیرجنـد بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد بـرای بازاریابـی
محصوالت استراتژیک خراسـان جنوبی راهکارهای
عملیاتـی ارائـه و اجرایـی شـود گفـت :بایـد
صادرکننـدگان و سـرمایهگذارانی کـه در زمینـه
محصـوالت اسـتراتژیک اسـتان سـرمایهگذاری
میکننـد ،مـورد حمایـت قـرار گیرنـد.
محسـن احتشـام در پایان گفت :باید برنامهریزیها
درخصـوص بـازار زرشـک بـه گونـهای انجام شـود
کـه از وضـع موجـود بـه وضعیـت مطلوب برسـد و
نارضایتیهـا کم شـود.

ریاست محترم انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران و مدیر عامل گروه کشت و صنعت ماهیدشت
درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را خدمـت حضرتعالـی و خانـواده محترم تسـلیت عرض مینماییـم .از خداوند بـزرگ بـرای آن مرحوم طلب
آمـرزش و شـادی روح و بـرای جنابعالـی و خانـواده محترم صبر و شـکیبایی مسـئلت میکنیم.
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رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

اجــازه بدهیــم دولــت و بخــش خصوصــی مقابــل
یکدیگـــر بایســـتند.
رئیـــس اتـــاق تبریـــز افـــزود :تولیـــد مقولـــه
پیچیـــدهای داشـــته و یکســـری زیرســـاختها
مثــل بــرق ،آب ،جــاده و غیــره نیــاز دارد .باوجــود
تأمیـــن بـــودن یکســـری از ایـــن زیرســـاختها،
نمیتـــوان مشـــکالت ایـــن بخـــش را نادیـــده
گرف ــت .صنای ــع در زمس ــتان ب ــا مش ــکل گاز و در
تابســـتان بـــا مشـــکل بـــرق مواجـــه هســـتند.
او ادام ــه داد :از س ــوی دیگ ــر بانکه ــا نی ــز بای ــد
همـــکاری الزم را بـــا ســـرمایهگذاران داشـــته
باش ــند .باوج ــود ت ــورم ب ــاال ،آی ــا بان ــک مرک ــزی
 ۴۰درصـــد منابـــع کشـــور را در اختیـــار تولیـــد
گذاش ــته و نقدینگ ــی الزم ب ــرای ای ــن واحده ــا را
تأمی ــن ک ــرده اس ــت؟
ژائلـــه هرگونـــه اختالفافکنـــی بیـــن دولـــت و
بخـــش خصوصـــی را نادرســـت عنـــوان کـــرده
و گفـــت :بایـــد شـــاهد تدویـــن نقشـــه راه بـــرای
ح ــوزه ص ــادرات اس ــتان باش ــیم ک ــه ب ــا توج ــه
ب ــه رویک ــرد دول ــت جدی ــد امیدواری ــم هم ــکاری
بدنـــه اقتصـــادی دولـــت و بخـــش خصوصـــی
بیشازپیـــش گســـترش یافتـــه و شـــاهد
برنامهریـــزی درســـتی بـــرای ایـــن بخـــش
باشـــیم.
او ادام ــه داد :بخ ــش دولت ــی نبای ــد از مش ــورت ب ــا
بخــش خصوصــی غافــل شــده و بهتنهایــی بــرای

حـــوزه صـــادرات برنامهریـــزی و تصمیمگیـــری
کن ــد چراک ــه ای ــن بخ ــش خصوص ــی اس ــت ک ــه
در مس ــیر اج ــرای سیاســتهای ح ــوزه تولی ــد و
ص ــادرات ق ــرار دارد.
ژائل ــه ب ــا بی ــان اینک ــه بای ــد ب ــر روی توس ــعه و
افزایـــش صـــادرات از اســـتان ســـرمایهگذاری
شـــود ،گفـــت :پـــس از تعییـــن مســـئوالن
دولتـــی در اســـتان بایـــد شـــاهد جلســـات
رســـمی بیـــن بخـــش خصوصـــی ،مســـئوالن
دولتـــی و نماینـــدگان مجلـــس اســـتان باشـــیم
تـــا تصمیمگیـــری همهجانبـــه بـــرای تدویـــن
نقشـــه راه صـــادرات صـــورت گیـــرد.
رئیـــس اتـــاق تبریـــز همـــکاری بانکهـــا بـــا
بدن ــه تولی ــد و صنع ــت اس ــتان را مه ــم ارزیاب ــی
کـــرده و گفـــت :منابـــع بانکـــی خوبـــی در
آذربایج ــان ش ــرقی داری ــم ام ــا ج ــذب واحده ــای
ســـرمایهگذاری در خـــود اســـتان نشـــده کـــه
ایـــن امـــر کملطفـــی در حـــق ایـــن واحدهـــا
محســـوب میشـــود.
یون ــس ژائل ــه در پای ــان گف ــت :نبای ــد واقعیته ــا
را رهـــا کـــرده و درگیـــر یکســـری حواشـــی و
تنشه ــا ش ــویم .در کن ــار اینک ــه بخ ــش دولت ــی
بایـــد بـــه رفـــع ایـــرادات بدنـــه خـــود بپـــردازد،
بخـــش خصوصـــی نیـــز بایـــد اقـــدام بـــه رفـــع
کاســـتیها و افزایـــش تمرکـــز خـــود بـــر حـــوزه
تولیـــد و صـــادرات کنـــد.

جناب آقای مهندس فرشید بختی

مدیر داخلی محترم انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران
درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را خدمـت حضرتعالـی و خانـواده محترم تسـلیت عـرض مینماییـم .از خداوند بـزرگ بـرای آن مرحوم طلب
آمـرزش و شـادی روح و بـرای جنابعالـی و خانـواده محتـرم صبر و شـکیبایی مسـئلت میکنیم.
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یونـــس ژائلـــه میگویـــد :دولـــت و بخـــش
خصوصـــی در یـــک جبهـــه قـــرار دارنـــد و بایـــد
بـــه جـــای محکـــوم کـــردن یکدیگـــر ،بـــرای
شناســـایی مشـــکل اصلـــی و نابـــودی آن متحـــد
شـــوند.
بـــه گـــزارش کارآفرینـــی و صنعـــت غـــذا ،بـــه
نقـــل از اتـــاق بازرگانـــی ایـــران؛ رئیـــس اتـــاق
تبریـــز هرگونـــه اختالفافکنـــی بیـــن دولـــت و
بخـــش خصوصـــی را نادرســـت عنـــوان کـــرد و
گف ــت :دول ــت و بخ ــش خصوص ــی نبای ــد مقاب ــل
یکدیگ ــر بایس ــتند؛ بلک ــه بای ــد بهج ــای محک ــوم
کـــردن یکدیگـــر ،دشـــمن اصلـــی را شناســـایی
کـــرده و بـــرای نابـــودی آن متحـــد شـــوند.
یونـــس ژائلـــه در جلســـه بررســـی وضعیـــت
صــادرات آذربایجــان شــرقی ،بــا اشــاره بــه وجــود
مش ــکالتی در ح ــوزه تولی ــد و س ــرمایهگذاری در
کش ــور گف ــت :اخی ــرا ً عوامل ــی در کش ــور فع ــال
شـــدهاند کـــه باعـــث کنـــدی رونـــد تولیـــد و
ع ــدم رغب ــت س ــرمایهگذار ب ــه توس ــعه اس ــتان و
رخـــوت کارآفرینـــان جامعـــه میشـــوند.
ژائلـــه بـــا اشـــاره بـــه وجـــود مشـــکالت مشـــابه
در کشـــور ونزوئـــا و فـــرار ســـرمایهگذار بـــه
دلیـــل تقابـــل بـــه وجـــود آمـــده میـــان دولـــت
و ســـرمایهگذاران اظهـــار داشـــت :نبایـــد اجـــازه
بدهی ــم ک ــه م ــا نی ــز ب ــه وض ــع مش ــابهی دچ ــار
شـــویم .اگـــر ایـــران را دوســـت داریـــم نبایـــد

دولت و بخش خصوصی
باید در کنار یکدیگر بایستند
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عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران خبر داد:

شهرک صنعتی زر
میزبان بیست هشتمین کنگره علوم و
صنایع غذایی ایران خواهد بود
دکتـر محمد حجتـی در گفتگو بـا کارآفرینی و
صنعـت غذا ضمن اشـاره تفاوت محـل برگزاری
بیسـت و هشـتمین کنگـره علـوم و صنایـع
غذایـی ایـران نسـبت بـه ادوار گذشـته گفـت:
بـرای اولیـن بـار در تاریخ یک شـرکت صنعتی
میزبـان کنگـره ملـی علـوم و صنایـع غذایـی
ایـران خواهـد بـود و ایـن کنگـره  4و  5اسـفند
 1400در شـهرک صنعتـی زر برگزار می شـود
و بـرای اولین بـار این رخداد علمـی در دل یک
صنعـت برگـزار می شـود.
دبیـر علمی کنگـره علوم و صنایـع غذایی ایران
افـزود :اگرچـه همـه مجوزهـا بـه اسـم انجمن
صنایـع غذایـی اسـت ولـی بـا همـکاری گـروه
صنعتـی و پژوهشـی زر ایـن اتفـاق جدیـد را
رقـم زدیـم که شـاید پیونـد بهتری بیـن علم و
صنعـت را بتوانیـم برقـرار کنیم.
دکتـر حجتـی در خصـوص برگزاری نمایشـگاه
جنبی کنگـره گفت :با توجه به مسـائل بیماری
کوویـد 19هنـوز هـم به طـور یقین نمـی توان
شرایط کشـور را در زمان برگزاری کنگره پیش
بینـی کنیم  ،فعال برگزاری نمایشـگاه جنبی در
هالـه ای از ابهـام اسـت و صحبت جـدی ای در
خصوص نمایشـگاه صورت نگرفته اسـت ولی به
احتمـال فـراوان طی مذاکراتی که با مسـئولین
گروه صنعتی زر داشـتیم یک نمایشـگاه جانبی
از محصـوالت و توانمنـدی های گروه صنعتی و
پژوهشـی زر در کنار کنگره دایر شـود.
دبیـر علمی کنگـره علوم و صنایـع غذایی ایران
افـزود  :هدف این اسـت که ایـن کنگره بصورت
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حضـوری برگزار شـود و همـکاران و محققینی
کـه تشـریف می آورنـد بتوانند فازهـای مختلف
و شـرکت هـای زیـر مجموعـه زر را هـم بازدید
کننـد لـذا چندیـن تـور در طـی ایـن دو روز
خواهیم گذاشـت .
دکتـر حجتـی در خصـوص بحـث بیـن المللی
بـودن کنگـره در سـالجاری گفـت :همانطور که
مسـتحضرید بین المللی بـودن کنگره را از چند
سـال پیش شـروع کـرده ایم .سـال گذشـته به
دلیـل کرونـا ،کنگـره را بصـورت مجـازی وتنها
در بعـد ملـی برگـزار کردیـم  .امسـال هـم بـه
صـورت بیـن المللـی برگـزار نمـی کنیـم و
چهارمیـن کنگـره بیـن المللـی بـه سـال بعـد
موکـول می شـود که انشـااهلل اوضاع بهداشـتی
در سراسـر جهان بهبود یابـد و محققین بتوانند
شـرکت کننـد .لـذا این کنگـره فقط بـه صورت
ملـی برگـزار می شـود.
عضـو هیئـت مدیـره انجمـن علـوم و صنایـع
غذایـی ایـران در خصـوص برنامـه هـای
انجمـن بـرای دانشـجویان ،فـارغ التحصیلان و
متخصصیـن صنایـع غذایـی گفـت :حقیقتـش
کرونـا اکثـر برنامـه هـا را تحت الشـعاع خودش
قـرار داد ولـی در مـورد کالس های آموزشـی و
فـوق برنامـه ای کـه در انجمن پیـش رو گرفته
بودیـم الحمـد هلل در سـال  1400بـا اسـتقبال
خیلـی خوبـی مواجـه شـد چـرا کـه بـه صورت
مجـازی هم بود،تعداد شـرکت کنندگان بیشـتر
بودنـد و مشـکالتی نظیـر رفت و آمد از از سـایر
اسـتان هـا و شهرسـتان هـا بـه حداقل رسـیده

بـود بـه همیـن دلیل خیلی بیشـتر بـه ویژه در
کالس هـای فـوق برنامـه شـرکت کردنـد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه افـزود :واقعیـت این اسـت
کـه مـا با صنعـت زنـده هسـتیم و صنعـت هم
بـا علـم زنده اسـت و امیدواریم تعاملـی که بین
علـم و صنعت موجـود اسـت و از طرفی انجمن
نیـز همـواره سـعی داشـته در ایـن مسـیر قدم
بـردارد  .مـا تمام تالشـمان را کردیـم حداقل از
زمانـی کـه بنده قبـول مسـئولیت کردم سـعی
کـرده ام بعد علمـی و آکادمیک کارهای انجمن
را در سـطح اسـتاندارد برگـزار کنم.
دکتـر حجتـی در ادامه گفت :یکی از مشـکالتی
کـه شـاهد آن هسـتیم عدم همیـت و جمعیتی
اسـت کـه در صنـف بـه ویـژه مسـئولین فنـی
صنایـع غذایـی اسـت کـه خوشـبختانه چنـد
اسـتان پیشـگام شـدند و این تشـکل را شـکل
دادنـد اما واقعیت این اسـت از زمانـی که آقای
دکترعزیـزی مسـئولیت مدیـر نظارت بـر مواد
آشامیدنی و غذایی سازمان غذا و دارو عهده دار
شدند،سـعی کردند نقش انجمن هـای علمی را
فعـال و پـر رنگ تر کننـد .اگرچه سـازوکارهای
قانونـی هنـوز مبهم و نا واضح اسـت .ما دوسـت
داریـم دانشـجویان رشـته صنایـع غذایـی تنهـا
فکر نکنند در کارخانجات مشـغول خواهند شـد
بلکـه می توانند به آزمایشـگاه هـای مرجع روی
بیاورنـد و خدمات خوبـی را ارائه دهند و بتوانند
از علم و تخصصشـان هم اسـتفاده کرده باشـند.

INDUSTRY
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دکتـر محمـد حسـین عزیزی در حاشـیه بیسـت و هشـتمین
نمایشـگاه ایـران اگروفـود بـه صنعـت غذا خبـر داد:

صدور پروانه مسئولین فنی در کمتر از یکساعت
و صدور مجوز  IRCتنها در یک روز
مدیرکل فراورده های غذایی و آشـامیدنی سـازمان
غذا و دارو در حاشـیه بیسـت و هشتیمن نمایشگاه
ایـران اگروفـود بـا حضـور در غرفـه اگروفودنیـوز
بـه سـئواالت مـا پاسـخ داد کـه توجـه خوانندگان
محتـرم را بـه ایـن مصاحبـه جلب مـی کنیم:
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نمایشـگاه امسـال را چطـور ارزیابـی مـی
کنیـد؟
الحمدهلل خیلی خوب برگزار شـده و تعداد شـرکت
کننـدگان خیلـی خوبـه ،تقریبـا اکثـر برندهـای
مطـرح و مهم شـرکت کـرده اند و اینکه نمایشـگاه
اگروفود،شـیرینی و شکالت و نان را همزمان کردند
ابتـکار خوبـی اسـت کـه این ها مـی تواننـد به هم
کمـک کننـد و باعث افزایـش تعـداد بازدید کننده
ها از نمایشـگاه می شـود و همچنین خود این سـه
نمایشـگاه می توانند با هم تعامل داشـته باشـند .از
چنـد غرفه بازدید کـردم و خیلی محصوالت جدید
و نوآورانـه ای داشـتند و جالـب اینکه به دلیل تهیه
محصـوالت صادراتـی خوبشـان توانسـته انـد در
صـادرات موفـق باشـند .تقریبا خیلـی از اقالمی که
سـال گذشـته وارد مـی کردیـم را امسـال خودمان
داریـم تولیـد و صـادر مـی کنیـم و صادراتشـان به
کشـورهای خوبی صادر کردند حتـی آمریکا ،کانادا
و کشـورهای اروپایی .عالوه بر کشـورهای همسـایه
کـه از قبـل صـادرات بـه آنهـا انجـام مـی شـد در
کشـورهای اروپایـی توانسـته اند بازارهـای خوبی را
کسـب کنند به دلیل کیفیت خوب محصوالتشـان
کـه قابـل عرضه بـه این کشـورها بـوده اسـت .من
فکـر مـی کنـم کـه ان شـااهلل بـا توجـه به شـرایط
جدیـدی کـه پیـش آمـده و دولـت جدیـد و
همچنیـن سیاسـت هـای جدیـدی که
اعلام شـده و عضویـت مـا در اتحادیـه

هـای جدیـد شـانگهای و اوراسـیا و غیـره کـه در
دسـت اقدام اسـت مـی تواند بـه ایـن قضیه کمک
کـرده و ان شـااهلل شـاهد ایـن باشـیم کـه تولیـد را
افزایـش دهـد و صـادرات را تسـهیل کند.
همیشـه شـاهد این بودیم که خیلی از تولید
کنندگان از مـوازی کاری های دسـتگاه های
نظارتـی مثل اداره اسـتاندارد و سـازمان غذا
و دارو شـکایت داشـتند .با تدبیـر جنابعالی
و تفاهـم نامـه هایـی که بـا اداره اسـتاندارد
داشـتید مـوازی کاری ها به حداقل رسـیده
حـال شـرایط را با دولت جدیـد چگونه پیش
بینی مـی کنید؟
بله این مسـئله ای اسـت که سـالها مـورد پیگیری
بـوده و الحمـد هلل در خیلـی از زمینـه هـا توفیـق
حاصل شـده و تفاهم نامه هایی منعقد شـده و یک
مقـدار آن دیدهـای انحصـاری که در سـازمان های
مختلف بوده اصالح شـده اسـت .در خیلـی از موارد
تفاهم شـده که کارها تقسـیم شـود و دوباره کاری
ها حذف شـود بـه طور مثال قرار شـده آزمایشـات
مخصوصـا در مورد کاالهای اساسـی در یکجا انجام
شـود تولید کننده هـا دوبار هزینـه آزمایش ندهند
و در مـوارد دیگـر هـم در حـال پیشـرفت هسـتیم.
امیدواریـم دولـت جدیـد کـه توجه خاصی بـه این
قضیـه دارد و مالقـات هایـی کـه بـا یکسـری از
مسـئولین جدید داشـتیم این قضیه هر چه زودتر
حـل شـود و کارها به یک سـازمان یـا ارگان واگذار
شـود تـا متقاضیـان هم تکلیفشـان مشـخص تر و
کارهایشـان هـم زودتر انجام شـود.
چنـدی دیگر  24مهر یـا  16اکتبر روز جهانی
غـذا را پیـش رو داریـم چـه برنـا مـه هایی
بـرای آن روز دارید؟
سـازمان غـذا و دارو همـه سـاله ایـن روز را جشـن
گرفته اسـت و امسـال هم روز جهانی غذا را بصورت
برگـزاری همایش جشـن می گیریم بـه این صورت

کـه بـا همـکاری دانشـگاه هایی کـه در زمینـه غذا
فعالیـت دارنـد به یکسـری از تولید کننـدگان برتر
و یکسـری از افـراد کـه ابتکارات خاص داشـتند در
ایـن حـوزه لـوح و تندیس خواهیـم داد و همچنین
میخواهیـم دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی در کل
کشـور کـه حـدود هفتـاد دانشـگاه مـی باشـند به
طـور همزمـان آن روز را جشـن بگیرنـد و بـه طور
مجـازی همـه با هم متصل باشـند و تعداد شـرکت
کننـدگان در همایـش روز غـذای امسـال را بـه
چندین هـزار نفر برسـانیم.
اگر صحبـت پایانی با همکارانمـان در صنعت
غذا داریـد بفرمایید.
در ایـن دو سـال و نیم کـه بنده مدیریـت اداره کل
فـراورده هـای غذایـی و آشـامیدنی سـازمان غذا و
دارو را بـر عهـده دارم در مـورد مجـوز  IRCکـه
در حقیقـت مجـوز و کد واردات اسـت مـدت زمان
صـدورش را از چنـد مـاه بـه  1روز رسـاندیم و بـه
محـض اینکـه تقاضا شـود بررسـی می شـود و اگر
نقصی باشـد به ایشلان اعالم و در غیر این صورت
 IRCصـادر می شـود.از طرف دیگر صـدور پروانه
چنـد مـاه زمان می بـرد که با اقداماتی کـه در حال
انجـام اسـت مـی خواهیم زمانـش را بـه  24دقیقه
برسـانیم از طریـق سـامانه و توسـط خـود شـرکت
هـا و کارخانـه هـا انجام شـود که یعنـی برون
سـپاری و تفویض را به نهایت برسـانیم
تـا کارهایـی کـه بـر عهـده مـا
اسـت هـر چـه آسـانتر
و سـریعتر انجـام
شود.
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تغذیه

کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سالمت

بخوانیدوسالمباشید
آیا مصرف کاکائو
میتواند از پیر شدن
جلوگیری کند؟
پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود سعی دارند نقش کاکائو را در کاهش
پیری به دقت ارزیابی کنند و یک پاسخ قطعی در این مورد ارائه دهند.
به گزارش وبسایت رسمی “دانشگاه آگوستا” (،)Augusta University
این موضوع که آیا مصرف کاکائو که سرشار از آنتیاکسیدانهای قوی است،
از سلولهای ما در برابر آسیبها محافظت میکند یا خیر ،پرسشی است که
دانشمندان میخواهند به طور قطعی به آن پاسخ دهند.
به گفته دکتر “یانبین دانگ” ( ،)Yanbin Dongمتخصص ژنتیک و قلب “کالج
پزشکی جورجیا” ( ،)MCGآنها پاسخ خود را در خون  ۶۰۰شخص  ۶۰سال به
باال جستجو میکنند که در بزرگترین آزمایشی شرکت کرده که تاکنون برای
ارزیابی تاثیر کاکائو و یک مولتیویتامین متداول در کاهش خطر بیماریهای
قلبی ،سکته ،سرطان و سایر بیماریها انجام شده است.
پژوهشگران در این آزمایش موسوم به “ ،”COSMOSدادههای مربوط به
 ۲۱۴۴۴زن و مرد را جمعآوری کردند تا تاثیر کاکائو و مولتیویتامین را بر
مشکالت متداول سالمتی که با باال رفتن سن افزایش مییابند ،بررسی کنند.
دانگ به تازگی ،سه میلیون دالر از “موسسه ملی سالمت” ( )NIHدریافت کرده
است تا تجزیه و تحلیل دقیقی را در مورد عوامل التهابی و تغییرات ژنتیکی مرتبط
با پیری انجام دهد و به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مصرف کاکائو میتواند
این عوامل را کاهش دهد یا خیر.
دانگ گفت :محصوالت تولیدشده با کاکائو ،به خاطر افزایش تقاضا و عالقه به
ویژگی ضد پیری آنها ،به مواد غذایی پرمصرفی تبدیل شدهاند.
اگرچه در کشت سلولی ،مدلهای حیوانی و حتی برخی از پژوهشهای انسانی،
شواهدی در مورد قدرت ضد التهابی کاکائو وجود دارد اما هنوز آزمایشهای
تصادفی در مقیاس گسترده انجام نشدهاند .در مورد این موضوع باید پژوهشهای
زیادی از شرکتکنندگان به طور تصادفی
علمی انجام شوند که در آنها ،تعداد
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دارونما یا درمان متفاوتی را دریافت میکنند.
دانگ خاطرنشان کرد :شواهد محکمی وجود ندارد که نشان دهد مولتیویتامینها
که متداولترین انواع مکملها هستند و ارتباط گستردهای با کاهش خطر سرطان
دارند ،در این زمینه سودمند باشند.
وی افزود :باید شواهد علمی محکمی پشت آن گزینهای وجود داشته باشد که
ما برای بهبود سالمت خود انتخاب میکنیم .ما قصد داریم این موضوع را اثبات
ش  COSMOSبه ما امکان میدهد تا این کار را انجام دهیم.
یا رد کنیم .آزمای 
دانگ و همکارانش در این پژوهش ،افزایش سن و سن بیولوژیکی را به طور
خاص مورد بررسی قرار میدهند .سن بیولوژیکی به جای در نظر گرفتن سال
تولد ،عوامل مهمی مانند ژنتیک و سبک زندگی را در نظر میگیرد که بر عملکرد
و سالمتی اثر میگذارند .پژوهشگران قصد دارند اقدامات بیشتری مانند آزمایش
فشار خون و بررسی عملکرد شناختی را در مورد پیری انجام دهند.
دانگ طی آزمایش  ،COSMOSعوامل مهم پیشالتهابی و ضد التهابی را در
خون شرکتکنندگانی که کاکائو ،مولتیویتامین یا هر دو را مصرف میکنند ،مورد
بررسی قرار خواهد داد .همچنین قرار است که دانگ ،تجزیه و تحلیل ژنتیکی
پیچیده و گستردهای را در ارتباط با افزایش سن انجام دهد.
فرضیه اصلی پژوهشگران این است که مکمل کاکائو میتواند پیری و التهاب را
کاهش دهد و در نتیجه به کاهش بیماریهای قلبی-عروقی نیز کمک کند که در
 ۶۵سالگی به باال شیوع مییابند.
شـکالت تلـخ معمـوال بـه خاطـر مزایـای آن بـرای سلامتی ،بـه عنـوان یـک
ن در نظـر گرفتـه میشـود .بـه گفتـه
منبـع خـوب و طبیعـی از آنتیاکسـیدا 
دانـگ ،مصـرف شـکالت تلـخ میتوانـد بـه کاهـش کلسـترول ،فشـار خـون و
افـت شـناختی و همچنیـن افزایش واکنش ایمنی نسـبت بـه مهاجمانی مانند
کروناویـروس کمـک کند.
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گفتگوی کوتاه با مهندس محسن احتشام،

مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن،

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و رئیس شورای ملی زعفران در حاشیه
بیست و هشتمین نمایشگاه ایران اگروفود

بسـیار خـوب اسـت .دو هفتـه پیـش بـه دیـدن
ایشـان رفتیـم و امیدواریـم آقـای دکتـر سـاداتی
نـژاد در تصمیـم گیـری هایشـان به معنـای واقعی
تشـکل هـای بخـش خصوصـی را مشـارکت دهند
و تصمیـم گیـری هـا پشـت درهـای بسـته بـرای
تولید کنندگان ،صادر کننـدگان و فعاالن اقتصادی
رخ ندهـد و ایشـان همچیـن قولـی را داده انـد کـه
تصمیـم گیـری ها با مشـورت اتحادیه ها و تشـکل
هـای همـان حـوزه انجـام می شـود .ما هـم ارتباط
خوبـی با ایشـان داریـم و مطمئن باشـید همکاری
شـورای ملـی زعفـران بـا وزارت جهاد و کشـاورزی
نسـبت به گذشـته بیشـتر خواهد شـد و ما بیشـتر
در کنارشـان خواهیـم بود تا تعامـل گونه با یک هم
افزایی خوب بتوانیم مشـکالت ایـن محصول خوب
و اسـتراتژیک را حـل کنیم.
روز جهانـی غـذا را پیـش رو داریم.پیامتـان
بـرای همکارانتـان در حوزه صنعـت غذا چی
ا ست ؟
غـذای خـوب می تواند سلایق جدیـدی و یک مزه
جدیـد را در آینده بسـازد در اصطلاح بگوییم مزه
ای در آینـده  TASTE IN FUTUREمـی
تواند شـعار خوبی برای صنعت غذا در آینده باشـد.
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وضعیـت کنونـی زعفران کشـور نسـبت به
سـال گذشـته را چگونه ارزیابی مـی کنید؟
در واقـع بیسـت مهـر برداشـت زعفـران انجام می
شـود و کار سـختی اسـت .امـا آن چیـزی که پیش
بینـی مـی شـود بـا توجـه بـه وضعیـت کـم آبی و
خشکسـالی که داشـتیم قطعـا با کمبـود محصول
نسـبت بـه سـال گذشـته و کاهـش تولیـد مواجـه
خواهیـم بـود اما میـزان دقیـق را فعال نمـی توانیم
پیـش بینـی کنیم.
آیـا این کمبـود تولید تاثیـری روی صادرات
هم دارد؟
قطعـا روی قیمـت تاثیـر دارد.امیـدوارم خـود بـازار
بـه یـاری کشـاورز زحمت کـش زعفـران کار بیاید
تـا قیمتهـا را متعـادل بکنـد .چون معتقد هسـتیم
قیمـت های  3سـال اخیـر زعفران برای کشـاورزان
منصفانـه نبـوده و همه از این بابت ناراضی هسـتند
و بـرای رسـاندن قیمتهـا بـه رقمـی منصفانـه و
همچنیـن ثبات قیمـت هیچ قدم مثبتی برداشـته
نشـده اسـت و برنامـه ریـزی هـم نشـده اسـت.
صحبتهـای زیـادی شـد امـا در فضـای عملیاتـی و
کاری هیـچ اتفـاق خاصـی رخ نـداد.
تحـوالت سیاسـی کشـور افغانسـتان و
جایگزینـی گـروه طالبـان بـه جـای دولـت
پیشـین تاثیری در کشـت زعفران در جهان
داشـته اسـت؟
ایـن تحـوالت باعـث وقفـه و خللـی در ارسـال
زعفران از افغانسـتان به سـایر نقاط دنیا شـده است
ولـی بایـد دیـد با گذشـت زمـان چـه اتفاقاتـی در
افغانسـتان خواهـد افتاد.
وضعیت زرشـک بـه چه گونه اسـت؟ آیا باز
با کاهـش تولید روبرو هسـتیم یـا اینکه کال
موضـوع متفاوتی دارد نسـبت به زعفران؟
زرشـک بـه صـورت یک سـال در میـان محصولش
برداشـت مـی شـود و امسـال هـم بـه قـول محلی
سـال رهـن زرشـک اسـت یعنـی باغـات زرشـک
محصـول بایـد بدهند و برداشـتمان  22هـزار تن یا
حتی بیشـتر اسـت ولی در مورد صادرات و مسـائل

بازاریابـی زرشـک باز کاری انجام نشـده اسـت علی
رغـم ایـن کـه یـک کاالی اسـتراتزیک مـی باشـد
متاسـفانه هیچ جایگاهی در سـبد کاالی غیر نفتی
نـدارد .در چنـد سـال اخیـر خیلی از شـرکت های
خصوصی از جملـه گروه تولیدی خودمـان کارهای
زیـادی انجـام داده انـد ولـی متاسـفانه همچنـان
نتوانسـتیم آن تحـول الزم را ایجـاد کنیـم چـون
هزینه هـای تبلیغات و بازاریابی در سـطح بازارهای
جهانی بسـیار گران اسـت و از عهده یک شـرکت یا
چنـد گـروه بر نمـی آید.
بـه عنـوان یک صـادر کننـده نمونه کشـور
حمایـت دولت از صـادر کننـدگان را چگونه
ارزیابـی مـی کنید؟
در گذشـته صـادر کننـدگان اصیـل ،واقعی و متعد
کـه در راسـتای منافع ملی و منافـع کالن اقتصادی
کشـور گام بـر مـی دارند واقعا تشـویق نشـده اند با
مـواردی چون قانون برگشـت ارز حاصـل از واردات
و صـادرات مـی بینیـم کـه خیلـی هایشـان عملا
تنبیـه شـده انـد و آن دسـته از صـادر کنندگانـی
کـه با کارتهـای یک بـار مصرف اقـدام به صـادرات
کردنـد برنـده واقعی آنها بودنـد .امیدواریم در دولت
جدیـد مشـکالت فـرا روی صـادر کننـدگان دیده
شـوند و برداشـته شـوند .چـرا که صـادر کنندگان
ارز بـه کشـور وارد مـی کننـد در حالـی کـه در این
نمایشـگاه بنده صحنـه هایـی از وارد کنندگانی که
حتـی ارز گرفتـه و خـارج مـی کننـد و محصوالتی
مثـل برنج و چـای هندی وارد مـی کنند ،می بینم
کـه در چـه جایگاهـی هسـتند و صـادر کنندگان
متاسـفانه در چـه جایگاهـی .بـه طور مثـال همین
سـبدهای گل گران قیمتـی که در غرفه هـای وارد
کننـدگان رویـت می کنید چرا در غرفه شـرکتهای
صـادر کننده نیسـت که متاسـفانه این مـوارد بازگو
کننـده رانـت هـای ارز  4200تومانی اسـت.
حضرتعالـی بـه عنـوان رئیس شـورای ملی
زعفـران و رئیـس اتـاق بازرگانـی بیرجنـد
تعاملتـان بـا وزیـر جدیـد کشـاورزی آقای
سـاداتی نـژاد بـه چـه صورت اسـت؟
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حمایت از تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک

محصوات ارگانیک به محصوالتی گفته میشود كه در
تمام مراحل كاشت ،پرورش و تولید آنها از چرخههای
سازگار با طبیعت استفاده شود .در حقیقت در تولید
این نوع محصوالت از هیچ نوع مواد شیمیایی استفاده
نشده به عالوه تولید محصوالت ارگانیك به محیط
زیست نیز آسیب نمیرساند .درواقع میتوان گفت
سیستم كشاورزی ارگانیك از سالمت انسان ،خاك و
اكوسیستم حمایت میكند و از تجارت ،نوآوری ،علوم
سودمند برای محیط زیست ،ترویج نمایشگاههای
مرتبط و كیفیت خوب زندگی اشخاص درگیر با آن
تركیب شده است.
امروزه رویکرد جهانی به سمت مصرف محصوالت
ارگانیک و سالمت محور به سرعت در حال افزایش
و پیشرفت است .بویژه با افزایش و آگاهی مردم از
مضرات محصوالت شیمیایی و با منشاء غیرگیاهی
شیوع انواع بیماریها بویژه سرطان محصوالت گیاهی
و ارگانیک بعنوان یک منبع تغذیه سالم در سال های
اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین باید این منابع ارزشمند گیاهی و ارگانیک
بدرستی شناسایی شده و مورد حمایت مسئولین
امر قرار گیرد .بسیاری روستاییان و کشاورزان عزیز
محصوالت سالم ارگانیک و ارزشمندی تولید می کنند
که باید با حمایت هر چه بیشتر وزارت کشاورزی و
مسئولین محترم از عرضه سنتی به فاز صنعتی و بسته
بندی با تجهیزات و ماشین االت مدرن وارد شده و با
دریافت مجوزات و پروانه های بهداشتی الزم و دریافت
گواهی ارگانیک به طور گسترده در فروشگاههای
معتبر در دسترس مردم عزیزمان قرار گیرد .و به این
ترتیب هم حجم گسترده ای از اشتغالزایی در کشور
فراهم خواهد شد ،هم روستائیان شریف و زحمتکش
کشورمان مورد حمایت واقع می شوند و هم مردم

عزیزمان بیش از پیش از مزایایی محصوالت ارگانیک
و سالمت محور بهره مند خواهند شد.
بعد از انقالب صنعتی تولید مواد غذایی وارد روشهایی
شد كه هزینه آن را سالمت مردم ،اكوسیستم و منابع
طبیعی پرداختند و نتیجه آن هم سونامی سرطان،
آلودگی آب ،خاك ،هوا و . . .شد.
سیستم كشاورزی ارگانیك از سالمت انسان ،خاك و
اكوسیستم حمایت میكند و از تجارت ،نوآوری ،علوم
سودمند برای محیط زیست ،ترویج نمایشگاههای
مرتبط و كیفیت خوب زندگی اشخاص درگیر با آن
تركیب شده است.
با افزایش شناخت و استقبال مردم از محصوالت
ارگانیک ،طبیعی و سالم متاسفانه سوء استفاده
های زیادی از نام ارگانیک صورت گرفته و برخی
تولیدکنندگان محصوالت مختلفی را با نام ارگانیک به
بازار عرضه می کنند .در دستهی محصوالت طبیعی
و سالم محصوالت مختلفی با شرایط مختلفی تولید
و عرضه میشوند که بهتمامی ارگانیک نیستند و
درعینحال کال صنعتی هم نیستند .این محصوالت
معموال در طبقههای گوناگون مانند محصوالت سالم،
طبیعی و ارگانیک عرضهمیشوند .فقط محصوالتی به
عنوان ارگانیک شناخته میشوند که مراحل بازرسی
و نظارت را از طرف سازمانهای مربوطه گذرانده و
گواهی ارگانیک دریافت کرده باشند.
هنگام خرید محصوالت ارگانیک الزم است برچسب
ارگانیک روی محصول بررسی شود و چون امکان
چاپ تقلبی این برچسبها وجود دارد توصیه می شود
از فروشگاههایی که گواهینامهی ارگانیک دارند خرید
شود .همچنین برای شناسایی فروشگاههای معتبر
امکان مراجعه به سایت انجمن ارگانیک ایران وجود
دارد .نکته جالب اینکه طبق اعالم انجمن ارگانیگ
محصوالت واقعی ارگانیک در گرانترین حالت فقط
۳۰درصد بیشتر از انواع غیرارگانیک قیمت دارند.
در دنیا  530شركت بازرسی داریم كه برای بازرسی
فرآیند محصوالت ارگانیك صالحیت دارند .در
حقیقت به محصولی ارگانیك گفته میشود كه فرآیند
تایید صالحیت را توسط این شركتهای بازرسی
گذرانده و مورد تایید قرار گرفته باشد .پس از مطابقت
محصوالت با استانداردهای ارگانیك مورد تقاضای هر
كشور ،گواهی ارگانیك به محصول داده میشود.

طبیعتا نظارتهایی برای جلوگیری از تخلف در
زمینه ارائه محصوالت ارگانیك وجود دارد كه با انجام
آزمایشهای مختلف و براساس استانداردهای تصویب
شده ،میزان عناصر شیمیایی یا باقیمانده سموم را در
مواد غذایی اندازهگیری میكنند .چنانچه محصولی
استانداردهای الزم را داشته باشد و بازرسیها ارگانیك
بودن محصول را تایید كنند ،گواهی محصول ارگانیك
به آن تعلق میگیرد.
گاهی کشاورزی مدعی میشود که هیچگونه کود
و سم شیمایی در محصوالت استفاده نکرده و
محصوالتش ارگانیک است؛ ممکن است این محصول
سالم باشد اما زمانی میتوان گفت ارگانیک است که
مراحل بازرسی محصوالت ارگانیک را طی کرده و
کامال براساس استانداردهای کشاورزی ارگانیک باشد
و شرکتهای بازرسی مرتبا محصوالت را بازرسی
کرده باشند.
صنعت محصوالت ارگانیک در کشور نیاز به توجه و
حمایت هر چه بیشتر دولت و مسئولین امر دارد و
ضروری است در این مسیر جامعه علمی و دانشگاهی
به عنوان بازوی توانمند دولت هر چه بیشتر پا به
عرصه گذاشته و تولید و صنعت دانش بنیان به عنوان
اهرم توسعه اقتصادی کشور مورد توجه و نگاه ویژه
دولتمردان قرار گیرد.
بدیهی است انجمن ها و تشکل های فعال در این
حوزه هر چه بیشتر مورد حمایت قرار گیرند و نقش
پر رنگ تری در برنامه ریزی ها و تصمیمات اصولی
داشته باشند به مدیریت و رونق بازار ارگانیک در
کشور کمک بیشتری خواهد شد.
صنایع غذایی گلها همواره از طریق ارتباط مستمر با
مصرف کنندگان ،نیازها و خواسته های آنها را در برهه
های مختلف پایش می کند و با سنجش نیاز بازار
محصوالت جدید به سبد کاالیی خود اضافه می کند.
با افتخار اعالم می کنیم که با توجه به نیاز امروز به
محصوالت سالمت محور ،صنایع غذایی گلها بزودی
محصوالت ارگانیک را به سبد غذایی خود می افزاید.
ضمن اینکه محصول چای سبز و سیاه را به عنوان
محصول جدید به بازار عرضه کرده است .دمنوش
های گیاهی و جوی دوسر نیز از جمله محصوالت
سالمت محوری هستند که به زودی وارد سبد کاالیی
گلها خواهند شد.
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مقدمه
عسـل یـک محصـول غذایـی بسـیار ارزشـمند در
سراسر جهان است که عمدتاً از دو قند مونوساکاریدی
یعنی گلوکز و فروکتوز تشـکیل شـده است و متشکل
از اجـزای جزئـی ماننـد دیگـر کربوهیدراتهـا و اجزاي
غیـر قنـدی ماننـد پروتئینهـا ،آنزیمهـا ،اسـیدهای
آلی ،اسـیدهای آمینه ،لیپیدهـا ،ویتامینهـا ،ترکیبات
فنولـی ،فالونوئیدهـا ،کاروتنوئیدهـا و مـواد معدنـی
میباشـد .مطابـق اسـتانداردهای بینالمللـی عسـل
معتبـر یـک غـذای طبیعـی اسـت کـه نبایـد حـاوی
مـواد افزودنـی مانند شـربت قنـد ارزان قیمت باشـد.
تضمیـن ایمنـی مـواد غذایـی و تشـخیص محصوالت
تقلبـی معموالً بـا اسـتفاده از روشـهای آزمایشـگاهی
پیچیـده جهـت اندازهگیـری ترکیبـات شـیمیایی و
یا خـواص فیزیکـی معیـن محصـول انجـام میگیرد.
غذاهای طبیعـی عمدتاً یـا منحصرا ً از مـواد بیولوژیک
تشکیل شـده اسـت و ترکیب آن بسـته به تنوع ،گونه
و منشـأ جغرافیایی ،سـال و فرایند تولید استفاده شده
متفاوت اسـت .این پیچیدگـی ماتریكس مـواد غذایی
باعث میشـود که وظیفه شناسـایی محصوالت تقلبی
کار سـخت و دشـواری باشـد .از سـوی دیگر باید ماده
بـه کار برده شـده بـرای تقلب را کـه از لحـاظ ترکیب
تقریبـاً مشـابه ترکیب شـیمیایی مـاده غذایی اسـت،
شناسایی کرد .تعیین نسـبت مابین برخی از ترکیبات
شـیمیایی و فـرض اینکه این نسـبت یـک مولفه ثابت
در مادهغذایی خاص اسـت یکی از راههای تشـخیص
تقلبات اسـت.
ارزش تجـاری عسـل بسـیار باالتـر از سـایر
شـیرینکننده هـای مـورد اسـتفاده از قبیـل شـکر
نیشکر تصفیه شـده ،شـکر چغندر قند ،شـربت ذرت،
قنـد افـرا و شـربت اینولین بـا فروکتـوز باال میباشـد؛
از ایـن رو عسـل یـک هـدف آشـکار و سـودمند برای
تقلیـد بـا شـیرینکنندههای ارزان قیمـت صنعتـی
اسـت که با مشـخصات کربوهیدراتهای طبیعی شبیه
سازی شـدهاند و تشـخیص آن بسیار دشـوار است .در
دهههای اخیر تمرکز تحقیقات به سـمت تکنیکهای
تحلیـل ابـزاری متمایـل شـده اسـت؛ ماننـد نسـبت

ایزوتوپی ،کروماتوگرافی ،رزونانس مغناطیس هسته و
اسپکتروسکوپی ارتعاشی ((.NIR, MIR, RAMAN
مزیـت ایـن تکنیکهـا در تشـخیص تقلبات عسـل در
مقاالت بسـیاری گزارش شـده اسـت .به هر حـال این
تکنیکهـا زمانبر ،مخـرب و گران میباشـند؛ بنابراین
تکنیکهـای سـاده ،ارزان و سـریع بـرای تشـخیص
تقلبـات ماننـد اضافـه کـردن شـربتها نیـاز اسـت.
شناسـایی نسـبت بین یـا در میـان اجزای شـیمیایی
بـه عنوان اجـزا تشـکیل دهنده اصلـی با فـرض اینکه
نسـبتها ثابت هسـتند یـک روش بالقـوه اسـت .از این
نقطـه نظر اضافـه کردن هر مقـدار ماده به غذا نسـبت
اجـزا را تغیییـر خواهد داد و یـا باعث ایجـاد بینظمی
در ترکیب خواهد شـد .ایـن دیدگاه با مجمـوع زیادی
از اطالعـات مرتبط اسـت و نیاز بـه آنالیزهـای آماری
چنـد متغیـره دارد تا مفیـد واقع شـود .نتایـج حاصل
از بررسـیهای اخيـر در مقالـه طبقهبنـدی عسـلهای
تقلبی بـا آنالیزهای چنـد متغیره نشـان داد که تلفیق
اندازهگیـری خـواص فیزیکوشـیمیایی و تجزیه آماری
چنـد متغیـره میتوانـد در تشـخیص سـریع و آسـان
عسـلهای طبیعـی از عسـلهای تقلبـی حـاوی قند
اینـورت و قنـد خرمـا مفیـد باشـد و ثابـت نمـود کـه
روشهای سـاده و کالسیک تجزیه عسـل که با هزینه
خیلی کـم قابـل انجام
هستند؛

در صورت اسـتفاده از روشهای
تجزیـه آمـاری چنـد متغیـره
مانند کاربـرد تجزیه مولفههای
اصلـی و تحلیـل ممیـزی خطی
( )Linear Discriminate Analysisمی-توانـد
در تشـخیص تقلبـات صـورت گرفتـه در عسـل بـا
روشهـای دسـتگاهی پیشـرفته کـه پرهزینه بـوده و
نیازمنـد تخصـص هسـتند ،رقابـت کنـد .متغیرهـای
هیدروکسـیمتیلفورفورال ،خاکسـتر ،اسـیدیته آزاد،
هدایت الکتریکی ،pH ،قندهـای احیاکننده ،رطوبت،
قنـد کل و نسـبت فروکتوز بـه گلوکز بـه بهترین وجه
در تمیـز نمونههـای مـورد آزمایـش در مقالـه اشـاره
شـده جـواب دادنـد و در مـدل طبقهبنـدی جهـت
ارزیابی بیشـتر نمونه-های عسـل طبیعـی و تقلبی از
قـدرت پیشبینـی باالیـی برخـوردار بودند.
با توجه بـه مطالب مذکور به نظر میرسـد اسـتفاده
از روشـهای نویـن در تشـخیص تقلبات عسـل ،گامی
نویـن در جهـت ارتقـا و تضمیـن کیفیـت و
سلامت محصـوالت تولیـدی خصوصـا
در گـروه صنعتـي نجاتـي (آناتـا)
میباشـد.
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